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 ال سارا صار نأ ى للا زداو فاز عهرمخللل يا 56

 7-0 0 منال ِفاذامحيرئانلاور سما نسلا دوم امي سيويلع
 قة ةرجإو هدو كويل شإ] الضال هلام ظ

0 
 ا ب



 2و ردا سادي وحلو

 د د سال سوته تتبابدعسامرغاقزوعاف
 ظ نييزازعن وعلا ايو هتاف ترسم ادح جماسرماعوا

 لع وي شايل رنا ميبازع كفا نيز جلاب عزم
 انكم انهم وبا دم مزمداماطِخْن اس إلسا و هرع
 ظ رِهضاو]اَق يأ قفز هلا موجربل الاةدمساووسويسسولاا 5 4

 مح يريرسلا] اف ميساوإ ايدي سونا انيطوحاتاسشإره اي

 0 موز ر كمارو ع رضارعلو ملا ومو رهام نافل ة]ب زل 33 92 ظ
 8 ناوعّرماسلإزاف ا درلبف لمركر منو انه: ١ هك
 ريس وبما || وسل[ ماعلا ان وسم ولا عبوا وجمع 2 2
 || 1كلمشلاةنرو مااا باع مسالا ال ءاوؤج ++ 5 3
 0 يسال مامر نمور ةطتكرخل حرم علا 6 ا
 ا ايان حلا هدا عرمان لاو منيل [ميرطدل ا

 ظ لاقوريعسلاب اضا ذاك اولوخوا شاك ولاول نوللعلاالا
 ١ 6-0-2 سالما اًةمن عب نيذلاو نول داب زيوس هلت بكسي
 |( ”قعقرلب والا ةواعلا ]كلا اوم ارح حبسا >ربنع اووف
 ١  ةيزلا# لايف 0



 -__- ادراج[ |اراس مانا ىذا ام

 / 5 نيرا كازو الزعرور سانت اكعد وبر لج ان ١ يي فال لاو هلو لايلوص ودبل امون ناقاع
 ا راد تول و غاىويلع شال انك اقروعسدا
 ٠ 0 راوعاتلاكإ ادد نب ليام :تانلعتمأسلارهارك

 ا ا نامل رعساأرع حالا ْمصْساَنْسلاَك
 00 اا مالا عجرم ابا وزفتالواو سوا ورشنالواورتملاق

 00 فارع وصورة رنرحاا يسال اني هيوم اما نر
 0-------- جنها عيال السا
 0 ريا ةيونمب ملام نانا ذو
 ٌرْطاعإباَن وا صميلعَرما الصيب اناكاشمطع ول! دأوعاَ ونعافاو
 ظ .هزيراا3 يل وسم مننا درر بسمإب انيلعتءاسل
 لاقل انباهتنيارعسويزعبمو نبال اةوِوعْر رس 0
 ىلا حبب وعل ايطحرن عة هاو ٌمواحن حن جلا عز ديح
 اا اذ, نيداو همت يسش يرون يلم
 اجر نبع الهلنارم العريس همالانهلارتزاو طب ساو

 00 ايلا مانو

 لوثر رحم ]و هني ااريعْربا ا

 ولع اال وسلم



 - طاع مانت ةدرافإ لنك كانتا انيك
 "اولا هايدي سالم الام مك ف موماْصاانااذاف 2+ 6
 اير ودون ]فاومتسر علاق ولك اوراق طاشالا 2 دمك

 لايران امرعلع لاخي[ عمان ناسا ربل 0 ظ
 ١ وشامل يسبب ثلة فداك إنبي جبت

 ١ طوول هكا ماع رطل ضال سا انا يريتشاالرسسإل >>.
 1 قوم دور جام تم |باهلعبو اهبعقشومق نيلسون /

 نة ةيسصنس نونيس

 | اند هلا هع عمك وك هدم اعلاف
 0 ىواعاع ةريخا هارب يراها ديبي فرح باس: نيازعت ناسك : نبإمرعفااملا مران وسال رفابَرْعْرخ
 ا كيوم يحلص راس اصح بق نيودلاوو وما تاغ

 تالاف باعت اًذاعرذ حادا عهيرمكردحوهسابعُب !
 يللا[ 0 0
 ' ميعسارصهلا سهلا ناسا اوس اصيل تسلم ]
 ا | ل نايس سولو وم انلوئإَس . ٍ ظ

 1 جواك برقان قر 11 5
 ه فر ماو تيل ع حين اكم ماقلت

 1 ذة

 لا ا قولا يتوق وتعال وأذا



 نصحت يق نيرشلاو وه ىر اننا ياعيزبارعيو عسي د

 0 | نكاح اَصَصفا مران إعارتر انجن انك املك

 ا ِْ زعبل يول سارهلامعإلو و هاج اتوب . انك هد اصقان
 ١ مسرل نعيتنراغي نر اذبلاَكراولا عال اويعَوبا اين ح باَقلا ١
 7 دلك رابط لالا اودي اول نراعبا 1

 0١ ريبصلا  نيازعللامورجلا والا ]سمار حيؤصلا عا ترسيم
 ل لاري سار جرعة نب وساد ير مسارب وع او ْ

 6 ا ليصسلا وسرو| ملال: رهام رياناوناتاداحلعأكا |
 ّ لزاةبملا مج عرين ثررعنر رابحة ولاول

 يث

 تيرا شر حلل يكب ١ نصل كلححو عيرت نامل

 ٌكرِسلاعْرحل اقر حر ندع اقر سوبا ايلاف نسوب
 وويل عشا ملازما علال جولان ددخو هزاع

 جوربلل تبدو رن انبو نجلا اناو وجو او
 سدا ن:ساربكيملار هسة سما دعب انك 2 57
 الاس حجه للاخ ماقلاوبا ارح رجلو ودحُف
 ظ هللاَق هللالبعزرب هسا ليبرعي رش انجل اند 2 برجر لج

 هال افا هما رانيا 2 3 2 لاراب اعرف هتاف اميين حاصر
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 ليبلخينم دال وم اويل وقس انكي لشي
 يوبِلاسإجدانال وم اقل عاامل:!تالاتع ]ديما
 ا الفوماَذ ودل مانا منا []بيبسلإل اسْمَ انعم

 تود رن اخي يدناحت رايتس لال جبان يول ترَوفاذا 5 ١

 َتوللَتبْس ا وصلوا تان [جولوتوءانيلاةفجلإز ع 0
 2 خينوبلاق هرك خازن |طيشلا الاون اشا امو 5 3

 د.اكوشإمَقاَم مهما مناك ارَمَح ءاَسوفاَمْمْفاهرابالع * هر

 ا حاملا لانس انحلت عم لص ب حاب
 انادي شالا عر ازعل ع ساد عرب ديزي زع ككاَق

 010 اصايل ثيل ثم لعلاويزملازمدب هسا ان

 بدال هنتطورلل ا يشصلاوؤلخلاو تناك الاتمو جبقل |هسم

 اهجْباَساو اوعي واوفسو اوين الا اهيا حب كالا ككسسا

 عازل هلا لكمال ام لال ناعبفوف ارح! ةفباط

 ا ردم متو سو أسف > جب ملل |ونباه محو و سازي>و

 ظ تساي. رسال مشابعوبإلا دكر اكد هاكر رمل اه 4 :
 عيوب لل دلتا عيد + ارنب طاونم ناكو ل

 ةريبمرمو راء وحرف ريض حضي ار علب عرج بحل ؛ ٠

 | لعلك 57 4
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 ١ لاكن ادا يس ليال 20

 || ظ ا زلم هزماارعامل رار داس

 ١ نحاولا يلام رم هاري نوكي ولاا ميو اتاكد

 ا كحل للاْمَل ادعس هح إدلال ضف كيساي *

 ) لوتس اعرب انامعيزب هتادبعت ةرهن عن اهنانانم رع ظ

 حتر جرش تأ منان انييل وفد! دل سالم
 ١ كباطلل هع د بلح مراعات اور 7

 )ا :- وو انهلاحانأ ااكهتإوستلو | ايت اًولإو دسعستا ظ

 ع بارا رجل ةزرحبا اهلح ا هريعواةبارلار عطل عتفاو 55

 قوصاقلاز اهبورعرن مسار يزرع هل يبعير مدلاترء عع باورش ظ

 عدواني قد زيلعتساراصمتاإ] وسن امعمللا

 جدارا كامي تناقل راق ولاد
 1 صدا ادمن رعْساملل اوهرجلا 2 جحا 4 دال]ف

 | الوز الزان ركحلو الات

 | دانسات اباحَِرَم تما جلو ]فال اةالاّرخا

 أ أ نآبوبإ انلاكشَو الاقل حمار يوم ايرحسارلاوريلا

 ا هت اوريو "ا نهعشسإ ضير | ضداز عسركع
 1 لقتل لانو جمل لاند مانهاقيداد الذ

0 

6 

 اع لاا 7 و اق
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 1 طارة دعس نع كلان جلب هيباَمواف ذا
 ١ و هبل ه٠ دابا زعون عم ضد ودرمه ابا تحميل اقرا سنع ٠

 ' اةسالتسلت يملا او]ْءِللْممظَول للا
 لوب, يومان حلتملا بيرن اكاو فرش كب ارلهلاتف يملا

 يايات اهنعرسا حر ًانازعدطاةرعماشه لاق _ثفدا .

  .ماملالاةراشاةسانلا ن اشم ]فاض هو ارهعّسا راع
 5 قاامساربَتراَساقْوِبَنلفَكاقمَشاَر اعسلافقرمايهس الاد

 "طالما ساره لاا لغصا تادف انالعتح تفتح
 - يافمو هيا دالوكرا املي نءاَملاق مسا اياد وديع
 ١ ظفر شرك >وراروشد نوف َكاَجِماظرانلا ديالو

 032 للا نقيل[ عاملا لاجرلا رسلان ماتا ايرداال كلل

 ' 2 وهروهلوغناساتلاف اهياددا الرول هارسولا|ماف
 0 هايحبإو أبا ىرملاو تايإبانأ- يدل سنازتسالا وسير

 أ وفانا ماد مب اقوم تهناانلعق الاضافي انالتزمعوم
 اني تحسيرداالل وفيك ساهل ذواكردا البار ىلا

 اشو مدا ونلا زير... داب ويس اش نولوتب



 أ وي سالما ايكو الاقارب هياسعنابب
 || مة ةولاب داموا اضم انحراف سوانا
 ١ نمنع اًسوَةِسِمِفْشْرملئانأئااولاةئىازنالواباَرخ
 أ بزمان وامي الالي جطتسالورضمر 31
 ١ ظ 55 نامل عما راع اندر ايمرمافدسملل هيلخسوانارق
 | لاق :رلوسوهسا] ا ا حمس

 ا اصلا ماذاعمتالوص اء تادرس الرا ُمداهسيلاقرلعا ٠
 || لعمان يرالاوطضنو نامي وصوةاولااو
 ١ ظ ابي 0 , :وظفحل قرفة نرللو علو
 ظ ٍ جناب زج خرم منو ةلألا ألا ليل ان
 ظ 5 اري حارمررعس نعال اق مانيلا دل

 ظ

 ظ

 بام اوال نبا جورتون أ ترالر ةينعرءول لما نم هنأ لبع
 لاففابب يربو لاوفْعتعصا دةيفان : امو ءارما وتلعب 5 ركيربا
 يلصوتاا) وس كلل ل ريض الو عدرا ]ل عاام هس

 ني ايل عطار دمع وسر لافت مأ امس مسنرماب اي لعرُسا
 مازبو اننا تم يح اكر ناتو تعاون اال

 و نالاقد جيرفرازع,ءيعشازخللةنالاوبا ابيزا |
 العنان - اربعر هارب راهغت ارنوب آ

 جار امه اسما أ ْ



 لسا ويل وزنا يوانتاكو دلهي و9لبز دب
 قاضدل اجامل رمق لل كمر رْئاَدأَو هع جدلا 2 7 لولا كدر تجد زناذ ام مدع] رمأو مون 4 و لعّمسا
 تور يردوا مالا اير إضف تزضع» متر ودووب
 ا تلاقإ وول الص الوسر  نافطاف 2 اًذاهَو ٌقصهجل+ كرف ْمَط مانزل
 سأ تافف علل لاسم ٌتفلطافاناو يفك ومع
 دريخارحلو ريانا اللا و نطعولا ِ رزعلا نايوها
 تروس لبع (.لرحفجاجلاذو ِْيضلاَ ضيرملا ران ٠ ننكر وست نوردنم حبر ارمانلا اهدالافنيمومنم . انغيشل طعوس[ عملع شاغل ٌتادامث ْن لو ايو 75 3 لك !المسبل ١و سردحب لاقلات كر اضمالا وعسل نعناع نير نزيل نيارعردسي رجالا
 امو 0 يع :رع ماو صانع اعمل إف . قال لاق سأ وجطسا رجلا . نيليلاضرنرزع ثيل بنر رخ جابعيا غمر ظ انني 27 اور عربا دبعرماعوب لاق

 به هس وسم
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 وح بح دالة ضفإلا قيل
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 ليلا ومار ع دراي نعم اساومااناللاٌخ نزح يزللوا كيلو اكان مااا اِيي
 سانلللاف مضغ ءلعر ورتب ووش اهلا
 0 لاففرحلماقف فانا وساظ ارم ]ل اقردشا تؤول س
 هيون فيِ مولا وماما وسلم
 علوم نب ايا ورسسإِلاُِ وتناناهدبإ) وسر
 ْ وزع صاح نايلاوبأ وحر كا ءامامالا َنعِوَنتَ
 ميورعمسا ايصيشبا] وي هيدا مر لامير خمَحلاَ
 رح ةفانجل هبال انفجار ملاَقفَدف انحرم مهدأ فيعوأ جي جرح

 ,!دلليوانرمساباس صل اقم منج رغم حلوة فول سل وعزا ظ
 00 لانا نرد داعم تسافع كساس موامد
 2 اقدامرركبل از امهروزلال ومد[ يريلءسا .ارصولا |

 قليعاعر حانال: جليم [ىويلعسالسؤلا] اقم شاى

 ظ

 ابابا اكو 5 رنا قديلعشبإ العا 6-5 72 تيدا عمايل حان اقرمملازبعااق |
 -لافريملانبع

[ 0 5 
 فوض ١ داو منعم وح نامه دعا قمل ل > ١

 فموي زب عّلاَس بلاني دس هدأ

 ا
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 520006 نعمت جد رمت هئئاربغز خله اهنرا
 ريل ةالصت ةالسلاانمراو ارداف انفاق لول

 اهلل ياض امنالابخإ الع اضوتب درو حبانإلاوم
 1 كيش اوماكاق َنابَحْب للضا ملا فراهل انْ اقر لاف ٌنرِادحإإماو هملول 7 210 كارل رم
 060 هقيلع من 20 وسلا ميازع مدرب
 ١ قلعت احا 3 10 يووم حمدا ةكولمالطلاو | موملشال مري زماودشم !ناكلإ ملزم جت نارُجا
 . اهتز ميلر سوال اعاغو هيد هانضافا امام مما
 َناكَرف: سوبا هكا نبط غل رماَغلاقَم .نارجلهلفاهحْفَرف
 فاني "الغ ثحبا بورتال 3 0 35 نويت اميل ةطج تساي اهدو >ام ارب

 طالب د ا اطل اقدا|يضبلع
 ايميل بأ نط 0 ا
 0 طرفا 2 :ةارل لعمق دَصلام نمرماو

 جب ويسب



 للفشمباذاعسان ميتال وتحل ادوارد فارعيرإلل ا
 ةررهابلي نر طرقل ايدل ريال سيت لولا اقلام 1 ١

 للة لندن باراك ثيرحلا انهزعملاسنالز

 مي اَصلاخرماالاملاإلةرممقلاهو عع اب سالازرعسا
 ' ىلا يزعل اكبر معَسن الارشيف لل بم ايدينا
 دم يصر )وسر ك تيرجيمن راكامرطنامرجسرؤيفا

 لا نفنالل الو رارلعلا اه خورطلاس ور ذ دحين افرثكاف ظ

 نحاوساكورادلااوسساو او يلع هبا لصونلا كيدج
 :لولا ابرج ارنولد كاسالوللاز انادي لج

 راد دري هساربعر عل سجس زمرعلانرع امتلاك اجلا ريبحرسا ٠
 رالف نام دما وفا زيزتلا دبر ع تردوسرا ب ٠

 ةورءغربماشهي عدلا مقر اثسيوارا ني مسارح ظ
 رسار وس 5 اةرماكلاب ورعب هد ادبعزعوسانع ظ
 , صعيب عا ماحلارصبش الا مانا وويعسإلم 5

 انارخلاملاَعَوِمملاذإ حوا مطل ضيف ملل كيفي زكا هدام جالا ظ

 دست ا ييخازو رف .ًٍ
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 34 0 ظ 1 2000

 اواناور ةاداوتم ل يسرع هال
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 0 0 5 دعمبزم
 ْ 3 7 راع "اننا قار مانا

 ا تاطيرو فى وزعوس ال (ل وقير سلوا ليف اهيعسإ وذا ١ نلاقي نع بسوجملا ةا ديل ساب لاند قرع
 1 اجرا اا برادا رهاشلاللعإ ةفم ال ' ناساف وم نلآو سرعلا كيذا لاذف ت ا ااٌوْاَباسح
 | ا ا لسور ماد يعا نحل وديع إلص
 اذيمو مالو جبت .توانعررعسفأ ننس دَح
 ْ ا ] نيا لحل ال اايياىل نزال نوع دع



 ا 20 قريبلاو مقاربات ١
 "0 ساوص سال وسر لاقل ستيف يداوم نيستا 1
 ١ 01011 لما فدان مرتادي ب١

 ا | ' ردالبا هر كرموبلااي ا .داع مر |ةنم رولان ايلا بذا ا
 ا ”لعأالا لاق ور علاقام جيتجال|رقف برادلا رانا علو ظ
 ١١ فروع 172 ةارافالو م ساراقالو اص اعّيِصيال موال جرش يكتم )
 / ْ 7 227 ”” راع وعرعنويازعدامح الا باه ل ايعئنوهادبع اح !

 لأ مم 0 لي منان ودبل الار ارك درك بفازعةزكب ظ

 | مرش ادرج لعركص ارك وقلت حكسحاو دصلاقجلاوماو
 ناكو ابا اجاكس زماننا علامك تقام
 ظ ؛ناك !مالارل "كوي است وست قرص وفن دع
 ْ 00 تويم هاايلعت رماح ا. نينزم تن

 | نور بدروم را لاق يعش انرحالاقدعج لع ا
 ا . هلولاوبااةسيان 0 ا اال 1 معسل صونلا] اق لوس وع هاوس ايلع تعيمل وفي بار دج |

 ظ ِ 5 لوفمتح نأ مقداد الدم 0 نالوا“ اة 00
 ظ .تأولالعانيل اقر بعموما 1 >3 ا

 اوي ذج
4 7 2 



0 

 1 اك بيك عال دمج

 يلا ناحاناَم عمايل مك عنر مانا بوتيعما
 كانعميلاق جوكال اوه واسر عريش يب انتلاقْمهبانبا
 ا رابلارم وعما يل فارلا لل صل هن !ووع سالم
 1 يرحل هيا يصحو ازحَون اوعاوبا انيلاة يسوم ىرح
 نمو اونا نال حاب اومن افا يو دع سايل تلازم
 مو دروس لال 7 اناففارإ نيفرم انلاثفاد
 ادراة اك ببايبانإرم مسألة اهيعتع سا
 انهم سلارعفرطمرعبفشم بعلو انرحإ]اق والسر ليم
 كمفهوا هناا ُباكاَلاَللافَب هرجع هيلا ل كلاةرعبح

 ..نصلا ومو اموت نموا موال سادي ديطعا :
 للا“ دوما كح رف اكر اسم |تفنالو رسال اكدولْمحلإلاك ظ
 5 ةيرهفا عبرا سارعو عنابيْشاَتل قزح 57 ليتك د اعررعل ا .

 ويا انوولت مهيأ عمات األ تاواك ظ
 مكدعسارالا تلق ماجا برد اووي عهاطص
 : سونار قازإ ل لالعهوادج أ ميلا «اباوإ لفل

 01غ 50006
 5 يجوب انعليعي ديت لولا

4 



 ١ ملا ا نشري طز ظ
 0 كاتم لجان لاخلا الماء اق زأاًماول مح ااا ا
 ا :١ الفرم لاق نإلفىال 'اوتكا لاق منال وسبا , ظ

 ١ يلا اف ايروواننوييف ملدخانإف سال وسربرجحالاالا ظ

 لاق سايبعُ 0 .لع !كدرْخخولا الار >ل |اللا 31 2 01

 - كلج يجي بهو كربحإل اقوم عانن لاق نيس ئ

 ١ 1 رمط ا اسازال هبة
 الو سم نكن افوريعرب مسادعرم ناكامالا ينمو عايد

 ٌقَدِلاَ السب يعلترح بره وازع انهضرع جبان حا ظ

 بع ادعي اريبعزع ناهت نبا عيش وب خالاق ف بهو رب ]
 ظ 0 هوو هع هس وتجول بدنا اللاةريابعزا
 0 . موميعسالسوانإ علاق ةجساولضتال اباكرلا تح بالك
 | لاق لضألاركو اونلتحاف نصاب اك ارو حولا
 1 لكمينرل انالو هب بابا يح مناك ذ عقال 8
 00 باكيا طالوت ناخد 0

 | عنا احا لاق مق صار للاب مطعلاواءلا بش
 ا زااسرعسز ب وعوورعرعو اسما نغينمنتمذا 0 ا ظ

 ظ زل نانو ليات مانغا
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 . لوهران الاف ةيرعغإزط جمالانع اهيا باعك امودح

 . ردو هاربا ٌهمَجَف نان نمل زرع داو اسر عر اهتساع ظ

 انسي نيس بتايا ةيراغ اول يبات
 0 هدا لال ترحل ىلا دحر نعس

 لاقي ماقال ايديا 3 ءانصلا بودل هالكلام ظ
 5 1 كعلم
 ظ 1 ا لول "0. م 00 لاقل امِصْسال امد ايس

 ظ 3 الما عون زال تندرا يول اينياعسانع

 ظ يفاوض مالو ارعإ روبل ماما اوتو
 ظ 207 انقذ ادكر يرارصف مامر اجي ىلااجم 2000
 ظ ديور هواحخ هراسترع مف ماقعأَو اوي شكو لح وا مطلاه 1
 ظ بط ءايطخ وحان منيا لس ءتاعكر سجيلضف
 . لاا حئسمزعلا ريعان يللا ل اتا جب

 آنا مان واهلا يدلاو ناني نسال امنوا !! 11 انبرَحْ نر مسا باك نانا لولد ةربرفون أره
 راف لا رخاداو ناوتالا سلا هسركيرجابلا نع
 ٠ اميرح 21 ا



 ارسم حسائامسال اوسرب تلك لاق ةردرهيهازع يريملا دبع سرع

 ةنمتميلاق وبدي فرد نشل طلاق هاا

 كلوت قائلا د زل ب معب| انيحل سرس تيرساأمك ْ
 بدوار انعجاىتدحل اقزيعما ابرد هيث لس فرج رع اكو

 هيلعتإلصمبال وسر نم تفل يرد يئازعمربلابسمزع 0
 علف ون يولفراالا ماو شنب اونحا امان نياًنيإس
 عساي اح اجاب حءاملعلل ناضنالا بد ايل ودل أ انه

 هدام اناربرج عدس رول ا نعلر نم لمْ 0 8
 اوعجينا لاعبان يمنا جادولازحف ها لانإسو

 لاعلان 00 .
 ملاح 0 !ارملعلالكيورلعل سانا اليس اذا ْ

 2010 اكرم 5 اقنيفس ءانيلاق ليج نما

 انالارباو وعيب سوم اعمل اًكلاافوننا ابار
 0 دا نع بارك ل اتمرح اًيسوموه

 ىاناوال مس ءاساونو انطخؤلإسون مان لاف ائديلعشأ ظ

 - قافيبلاملعلا دسم ةاميلع | -ورعشساتعفملع نال تفلعأ
 برايلاقكسْملعا .اوهنوملا عيد !مان ملا 37

 قااف وه درعا اف]كبيئ اوس جامل ليتم يلف
 2و دج

 انا انزحل كس يانوتامج جدوبوت نب عتور اسحب قللغا



 ُك قارا لاف رلا دمعبسرلا دع 2000

 عايل هديؤرسدهبب: ”:!!ًرْدأع ٍْ

 ' لزوم انهم راعضو مْ معلارزع
 َتلاهانفدل لاف هب 5 ائذلاَناكلاَر داجودض -ةلاًرماسموبوم |( نياو ضان ارسم انيل دل انانعلتنا السود اقرا | الفا طيوامجلل ةيقافلناف اعراض اكول
 رنراذناح امل يوما 3 دود لسا داق ءيصلإ الاانواذا
 لقوا دوا جلجا جا هر حلات املاا هناا ملف اَصَص امهر انادع
 لافيرلا نير شنوا رفرف بسلا ورحيل عفوت :وهصعا+ ظ لق اصول هلل[ صداع هواك سس ءًأمهي ترم ترم | ننس يلرعلا|ءايلعَ اًينيسالنافارماكوصعاالت ظ ارو | نزار سيلا زا عال هاه عل اونا مل ظ هاله ل عسارلع ارلعز مولع |عوا يوساباً صم عطتشا ضل الاك ذب كفايواس نايل العلا ةرعيزافليارساعيع ولاقت قوما انترمل بلا لضرإ كادر ملا اقيوورا ص ويونادين
 0 "وكس وم اف مع ةيفسللا جاول 0 آلا ام ل رجلا شرومصما أنهن دلاميرإ عرمكاعرلعمت اًمجسومايرصملا

 2 و زةهرنالو كيتا دلو نال اةاررم عبطتتي
 038 اي لازشلال قالا اوف رس

1 

 هودإ ها ىاوا 3
 كاع توبي



 ني يلف طن ادار
 انعؤرنصإ , |يفوغيضيرااهيأف اياها 1 7 زرار دأو

 2 اناك ٌكيما لاف 1 5 رصفللا اوصف نايبرداَر ادجاوفارحو5

 لصيلالا ليبد كقارد نهلة احاول درا ٌتينْنول
 ايئبارم ايلِعصقب وصولا د >د دوج وسام حز يول

 مل 00 مج انفسوئ ديلا
 3 رجلا ركع دحاّسلاجاملاعأ 9 اقوه اسم 57 570

 ا مدد ايما احا ةمسومازعلباو دارو صنم

 وص انو ازافمّسا] يبس: ل يلام ]وسر اقف

 ايار هناا سامبل عا ان ولاقدساَروبلاعَي 00-6
 سا هنأ سيخ اوهارلكا ف سا ٌراكروكل] لا
 ديلا امنوا ايريجي ءامبلل مد رزعاريؤلاو لاوسلا

 باقم ب مسا دبعزع لل يسع عم رفرلا عيا سيفا ب ٍز
 لوألا لمسه رمل دع يلع ا 5
 َتياَحْسإلسِمرِحللاَق يحال مالا مران ا] مت رخمسأ

 نيام 6 لاق فيس ليحل 7 الار انس 0 ا

 ش لافلام المروي عابس مك جردالو سعال اق ركاناإبا



 5 010 لا 06
 اول ايوب وال 6 هول اسالوهم لاف جرا نعم وئلس بوعب

 "غلط كنف جورلا اممماقلا ابل ! انف ميل ديما لاسم سيلا
 نم جول جولا زكر بوتان ا
 اونو مواَسارفْح ازله شمالا امال رلدلاز مارد امو فدرما

 سانا معيض مهر مفازعر احل معن ليني ظ
 قا اماعجوم هتان ةنم هشام وحفر
 لرازن ا هع سا سا :اكربرلا نبال لاقل >وسالازع
 ]و هيلع ايمائيلالاوول كا كاقدمللا ف كح انذاك
 تضل ريطو رولا مرعب سل موف لول ةئياعاب
 هلا مافف كوخ ابارمتاَنَلخب ابا يزيباباهل دل بح علا
 اة اوال اذيفإرك موقد حام وقرطل يضرم بشباب
 هاو مادو |ن وح َنودرعب [ميرمانلا اوتدحلعل امو
  كزيلض ع يطا وازع دورك فور حيز عي ومربمسا دج وبان
 ) نعياودحلاةروانمز ذاعمازجلل اًكوهربار اد ا
 3 : اهلين ذاوإ ودلع شال معاد ًايلامنيساالاََءداَنُ

 1 م مالا ديرعسو مقا مس كيال اًِحُي أعم الاروع
 1 0 ا 52-0



 ا | ٍِشس يالا 45 وا ولكتاذالاقاو و9 رش اسال ادرحاطاسا ظ

 1 للناس حيل اف نإ تحمل اق معم الاف دس ان انك
 | ذا لراس! نبع ذاع ارا عساس
 ااا ماليا اهوا كت نإ فا إلاَسانلاَر را الاله 9

 0 هيدا وش اعنف ورك سمالو سم راداارإ الرمال قو
 |! اددحْساا مشن ا ايار ل راضمالا انااا 9 ظ

 ١ 0 تاب يرحمكم[ شفا ةيوعموبااززحل] |ةرجلس
 . - هباعش سا كمسأل هسيرلا اسمان اوس ارع 35
 اذار مدا ,ةكلزموع يسال هز هبا وردت
 ا را ءاملا - لا رباط صتولا] اوف اتحا
 ظ اه مفك لاق ارمله سرس واوتحو
 ١ 5 دبع عي دن ساربيعدا امقدحل اةلجملات ردح اهدا
 0 لَ رمش هلام 5 لاقإ يي شالس تو كي نارية نبا
 1 معا اا موو هور ظعسم

 ا : تمارا ضم انو ل ناتو جو ظ
 نمل او !يدلعسإلصسال و ستلاهاهايزسا
 | 0 نامل ا ا

 َ لاف: نسما كحل وسلب هرمغيسافا تس ىم بازل
 ا اووي ايزل زهدي د يأ 3 0

73 6“ 3 

 8 اي
 ١ 1 ١ 2 9 - انا مر 5 ؛

 تيد مه 1 و 1
 ا

 0: ْ 1 | رون ميح
: 

 0: ذل
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 ] ك0
 8 ِفماعالد نأ متري ههدار هيحا ع مهام بطش مكن دما
 / ٌسالوَس لاي هنا امرساَنَسبارممتنال وسرد ل انكرسملا
 هلام هدرا ممله! هويلشسإلم
 ١ 2 نأن ومتزدورهتم الاف نر مر ميله لو ينم
 ناك يارب نمنولالها لفدلاقإ موسما
 هيو بإ زيلع الضرع وسر نم ونه فقام لوف
 نعبد نامل كم دا ارحل اسر ايياَسلا باجانَم
 ' ٠ لانكا جلجيزأ توديل سال ازا ٍ نيل نييرمزلادب ييسر صغار ةءارج :
 ٠ مسابح رسولا اله دوارسلا الو كمامجلا الو ضرب سلال
 : اوكا يلا ورنا .نليط رطلادجيمل نأ ناردعرلاو اسرولا

 3 بابوضلاَ ادكم مداوي سكات 2-7 -

 هيب بتر دواجن

 ظ وحدو اولسع اك مالصلالام هاذاإحو هرعمسالووفاجام هي ري
 ماكان كالا طا اوركسورباومساو قنا ارابإل 2 :
 . رانا راضيا نيني 0 0 د

 52 همالأأ
5 1 

1 7 
 _- ب 2 رمق 1 3+ ادم 7

 00 4 هلا 1 ) 1 59 مج
1 1 

1 3 

 ؟-



 سان ولعب ةالصإ هال ب! هدلعشا اص

 جسمه عسا خلاف ذازرلا عا خلاق مه ةردأ

 0 لع هيبا لص سالو سد ال هولةِربوَف ا

 كَركلام بوس دج ]خي لاَفاَضون و حتَرحِإر الصمت |
 نال ذلاوو صولا لضف بيا طارموااسيل اف ةرسرهاباب
 . نيرجرعرإا رع لل اقرككن يوان جوضؤلاار انام
 اضن رسل مطوع هرفي عمد لافرم لامي دنرعلالموا
 ٍمهيوعرب ازاله اس ميغا اذا

 يون مكس عاطل نان مرار عملا
 الع اسجد 5-2 :لارماضوتنال * بايام
 نء رند اًترِعَو بسلا ب ديعس يور هيلا ذبل اق وس
 لص لا ولاا سو ميس لص هاوس ايسر ئادع
 اوم مدوحومتسالو نبال انس الملاين جونا ولا

 مهادبعزب ري ععأنت دح ودول ا فيفا تكراباكر رجا و

[ 0 0 8 

 علا و ظ

 0 ةذيلعمتا 00 ا 7 رك 0



 0000 اقل رم رغشل ين مو
 دو ىلوخ هلا رع ناساف هل اسرع مفك تبجي
 5 (عبرم 2 عصا مها إْساَم هس محبو واح
 وردها الق اتصوتماو صفد جزلصلا ارتي مان ةالصلاوت 58
 الو ومانإَم ءساط سال وست نانولوماساَ ا
 ف ملاكا 0 كوويعُي دبع دعس علاق مأس

 ظ لاقوونولاغابسا يد تارا واانلاث انا ع
 ظ نعي مز ولسه مهاربع املاح اال !اومولاغابس
 هني رم ا رطا 0 دي
 ناكاذاوح رن وديع ناعما وسر حقد لوذن
 كيرلا ال حض واضونت ملا لِرن بلا

 ساو ضوه لزن هل درا جامل 0 هاطلال اقعسا
 ظ او هيد باسل :نداللضع ةالصلا كيلا موصول

 ع 5 سال بدابكسنما ًآدحؤرحاو ورع
 ل «يراطعيءسار دب عزب ىجالإل ايلا 22
 1. قوييعم !نيشنرخ حبإ همٍْول حف اضونهئاريابعتازع



 0 اجاب سعتا ىرخل مفرتيزخا م اهلسوؤجومل املي عشرتو مَ

 ل |رويومق اننسزر امْناَطَسلا بزجو ل :اطنسلا انجيلا '

 يارجال 0 ا

 1 7 4 2 9 5 "يد سنو !

 أ نمور طزخا دسم رب حسم ميكرشلا ةرياي اسوان
 ٍ دما عا حبا ىلا ننعبو لاجل 0 ١ أ ضويبإس ميليسا ول صونلا ادا لاق هع رسل قل
 سابع نعسان دولي وصصرعردرحاانُيلافسا
 ,دلا رامى ا١ذاركرحا 1 وراق لودبعمسإ اراصونلاون ْعلْي

 خعس ان لاف مداانترح الار وهبام 00 ةرضيمل

 000 زاجلوف اسناد عجلاك دزاير

 ب ٠4 ١ و9

 7 0 سا ل .

 لاق ةياباملامداانم



 4 ل ايرعسنب» نوع 00ج د ا

  ناكرما رعب هطادبعيع نان نب عساَو دمعت ابحردوكيبا

 ا هلل قتيشالك لتساةيَعَي رع اذانواوهاَساننالوسس 0
 الد ياعامو تونا معن هسا نبع افهزمذلاّب الو كا

 ْ :كلا رقع ناطا وول ع ميال سمتا لوس ربات

 . كرأال نتكمقلوا ايعنول ديلا ملا لاقومتج الا
 وُهَورسِمْءرالَْ انعنزردلو سعرا مار

 1 انحيالاملا جرح نان ضرالاب كمال ظ ال
 ةيرت راهن نازل ميلا علا نلاةرك نوع -

 اوتيل داهصربلا جا ورانا انهعسإْمسرْمْشيا رع ْ
 2 و 0 هانا الا نورا خاليا لامزجرك
 لشمال وسر يمل لئاس خا م عديع سار هالو
 ىلإ وردتي ند وس ديل ذم وربع ذم 2

 اقوه َمِلوط ٌةارمأ تناكو اعلم ملل لص
 1 0 مدنارع اصح ةدوساول افرع 0
 رس ركيبماشمنعوماساو بانا يك ذا با
 1 ق حبلا باع اوم

 7 د '

 م رف

 ظ اله نا



 هنابيبزرعزجايعزبرشا 58 ان زمراتتوبل ١
 لاقرتن ار عاصي انج نايكي بن عيرع 1

 ا ندع صارخ لة هربا نا وفعل ا ظ
 بحار معرس امها عزا و وجل ناديي ساو دمع ناب ظ

 ىلصَمسإلوتتباَسا تدر مكن دوب فاد ترهظرنل لاك

 يات ناكل ما مولا دل ظ
 ينازل و للامن ,شأ ”]اوةنومم لامن طع مهم|و ٍةاَعُم ١
 7 انعيمالغو وانا جا ونجاح جرخا ذا[ جميلا الص |
 : يلاقد در وبطل ءارا وعلم دي حب «ويسوعيوإ نم | ْ

 اءرحبا لاو رولا, نخلا ماضينا ءا در نللاوبا ظ ْ

 نو عدها ءادعوه ذاع ئازعةبعشانيلاف ربحي نيس |
 مجال جحا ذاا كيل سا صين ناكل وفي اناث

 حموزيتلا] هج - يدي كم زامنم واد هاندا انا
 ص 4 اقر عج لمحل اقرت نيني ان: ,اعيسالا
 ل

 ين ايساريبا بو
21 

2 

 رظ سالت ٠ باري جاح سجل ةصفخو نرباتوك يأ

 تب 5 '_ ثا سؤال ]ق قس نيل طعارعاو يولع ١

2 

 يوهم



 نيعلإب ١ ضم الانعيلا تجسيد انوا بات

 رجيع نع ونسرلاوهم اَسهاَسلاَقٌملاصَت نيام اند

 ب اي كمر لوسيل اقلاقهيبازعمد انثي نسا مز كفا
 . منيسدرك ةرسضالق اللقا 24 نال مفنجلف مكرح اتش

 ديار حلبا ذا نمير ةلسبال باب هييبوسسالو
 ١ ةداتكي نيود ايبعزعيك 6 انور عيعاردالا املا نوبْربا

 ا / هكد نئخايالفركد حالما ذالاق وربع ياللا 35

 1 .:ماضتسلا تاب: :انالاك نسغنبالو منهي تسال ثليهل
 | 7 دعب بحس نم وكر ورمع انت اة! منزلا رحم 2

 . 0 يويعساومولاثعبإلا ةربر فار عمدنعيألا و رعبا

 ها اجا لا تنال ناكف دتجادل خو
 . داعم 7 اف ثورالورلتعوت انلَوٌديوعوا| اهييكفنتسا
 نم رجا ضف |ملث نع ثنورعاو دينجملااهتعصوكو ارت قزطح

 يامال نوبااتز نك تورم [عبسال فادإب
 قلع دلا تملا ذماو مركن تلون[ سلا اع
 0 رايد ئلاانا) وقصساتع 0

 ٍْ ' 7 رودرا نشا

 ٠ تللوود ار انف ا . واسم مخ
 2 بالسن : : نير سزوم نرد ا



 نبض ,رعناضس| لاق ف سوي دعا نز ح رم ةزموضولا ظ

 ايةياضا قنا مقاتل ابعردازعي ان ءاطعزعإب 1
 عرب ريل ان حنويت رمز رموطول الا
 ياي ماس رواسب خلان ارمي دودانش

 س مساطمفلان زاوبر ن معاد برع مند انعزعمزخيربا
 زلال عانرح الالونمولا بت نيمو ظ

 مك اطغنا اراه ناكسب صباقدحل اريسو الا سارع ٠
 يمر َناذع عوار هنأ رار غيل د تارمجيرأ هرخا هدب ظ
 2 تس اهله امد داع عرق فو ءاناباعد دنعمشا ٠

 الئريرابملا ديدبو اناث مهو نعم ”ررذسا عرديصم“ ؛انالإ3
 لوس] افاق نضل لا ارم ةاياو لضم بادر |

 النبأ ل انه ءوضووحاضون م يملا

 لاهل اذمعربازعو د نب ذم انماردعو سامه ترج“ | 5
 قاطع تركو رعركاو كامي قناه شبا
 سالو ثعسووعت حامي الولايرحر كنة رحال اىناغ |

 رمال, ةالصلا ضن هو 0 ََك 4

 نسل

34 
 لا



 ةيحللا
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 دش هنرمي عجل مجانيا ظ

 5 ىاو ا 00 لاير انعتنوبازجلإل اكس
 5 ع اكعد ىميعشالتزااع

 لانك ديا زحل ورارسالا تب

 ١ اذاورتويط صا زمور يل ممن صل ركل |" ْض ون ذالاك

 ظ َناكِدوصَو هل نيلي ادم وسر انحاظقنسا

 562 ال ننإح اا نع ثانوي تان ئاعودبالرك حا
 05 0 كاوسوم رح نيمرعلا
 ١ , قفا ميلعساِصْونلاَم ايلا و معز مهنا
 | !ةلخزواطونا فصلا |.فمرارتو انكر اواو
 ظ * تياانالو انسب انلارمباقهللا) ورتوصالعان ىدانف

 هيض نع نه سانبعورب اعوام انوضولاو ضيم

 قل رمزي عتاز وخلق نايلاوا هند نودع
 ل دعس[ ضر نافع ناعم ارم عير ْنْئاطَع

 ريتا تالا فدا بردي اهوضوباعد وعما
 مسا قيس و ضوعن م ومولا ودة لخدأ(
 0 :ويلجي كلغ مسارب هس مانالئنيتمرلللاويربو اال“
 8مل ذوانم ا و



 م دي نجا

 1 دوما نيرسةراذأكت + نحيل فتان هثذؤم

 نياق ايَلاةر راب نام دا اند ضو اذا مالا ظ
 ةريطاازم نوضوتيرسازلاو ار ناكو ةربرهاباثح لاك دايْرُنبا |[
 لاس باعها تسلا ناَفوْوِلااوسالاَف ٠
 نيلغلافن يلدا لسع باو انلائمياقعالل هد

 4 رخل لاق فيجن مهاثبعان ناعما ظ
 نيبال اقمنأ عون دي عيوقللا نعنع كلام 1

 اهثسل ل اهعاز ماما دارلا عدا حضي ناب زمولادعإبإبر 7
 نسابلا لاز راكرالارمرشاال لان راق رِجَيباايهامول 1

 6 ةزدصلاب ليا و ركيزبسلال الايس ناد 1
 هزحأ] ©مادزالمل اًواراذسانلالما كب تكاد ١
 الممل ياا وسد زال راالا امامسانعلاك ذيوولا- موه
 لوسي ٌبادؤاف هيننسلا لاييلاماو نينادإ الوسام

 ااض ونورت عساي سلولال اها ميل | يول عيا راصسما ظ
 ظ ماوس ردت رواش اوال نا ظ
 َلوسرارل ناد لالعالا!ماو اهبخبصان ا بحل اناا حماس !

 هضععي هللا انجل ة]حمسا انا ١ مصل اووضولا | قلاب! رثطلسب تدي قيلت السا
  هشونل)ووبشال القد ةةيتيأع زرعت ١
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 ١ ا 24

3 
0 

5 1 

3 

| 

1 ١ 



 ! ًّ عي شح رح يول عضاو وانما

 ' لو تاع اننا مويه مجاناكيلاقان هاي
 / ا ظ

 ا تحور ا اف عبار اوع طيارات اكد الملا
 ] ] دبع. وسارع ل امانا قسد هادبع اجا 2

 ا 0 خلع إلا اًيابْلاَ ألا نسا عَيلطا :انيبسا
 ١ سالوسرم ام ارحل وصولا اًهرمعلا ةالصتنن اجو
 ١ اول .اهصَشا ]وسن ع عضو م ودون ىلع الص

 | لَم لا ارق مادو نانا ءامكي نال
 ١ لقانا الا بدار مرح رن زمان وب اصاخغ
 ظ ”طمويذلا نم دحبيرا اًضابدب عردال :اطعراكو ناس الارعتتوب
 ١ اًداكضْرلالاقو ايلكاور مشا امرمد بالكا اروسولابللو
 ظ هنقلانهنزوسيلاقو ديا طوِيهوَْوسَو لسا اناَو ولك عاو

 ١ يسن امارف 1 هك اماو د كيف إ-وزعسإ] ما دنبعب
 َ مدام ماتم املا دحوبمننو ولم ؛اضونيت وم
 ايصاإس يَ . اينوولارعجسان درع قيما لاق ارع



 ؛ يامال ساعي ر سر از عي وعيب عخ اماما
 1 اي هرعتيز زحام وأ جل طوبا ناكرسارَّو اا إو ملع ا

 فوز هسا رع اذن حاس ضيلف ركرحلا انك تلا ٍبرَسالا ٠
 - تامل نا ريع إر عجل ازعجان ااا عنا امانرحللاق أ

 ٌم|سِغ ا فمكرحا ءاناَ 3 َنلكلاَن ررتاذال اق[ وديع ساراس 0
 دعوا بعاتلاق رمل انيعاز خلاك قمباامتر حساس
 . مساس نلعب ردها عاصف ازعبا تعيس افران >نبصتتا

 0 :]جل حاف طز ملالكاب اكاد رن قديلع 2
 مل لاقوةنللمل حا زساركتس ءاورازؤحمب مل فريد وفج |
 دعت مرجدلاد راهننرلرعس و نعيااشوبنش املا ظ
 لوسيرامنو بج ايسر فت بالكل ت :.اجلاودسإب ءمربأ ١

 يراسل 0 ا اويوكرمل فود يطسالس» سا

 يروزعجشلازوعساوأن ارعويعشاسسلاورمجيبصمح
 فرك كلسوااذإل اةفل ديل هال هلالي اق ايا ١
 تال فيلطي ما |مناكلكانالفكا اذوب ل تش حلل 5

 ليا نيس كال سالاوضوا اهيل املا 0 ١
 ٠.١ » جك :اطعلافو طاغلا سمكس لادوار دنمل وتلا .٠

 |" هلصلا للف وخوانماوص ديو وذل م

 را ٠



 ْ لاو ولا ايشماوةالصلاداعاْءالَصلاَك كا خادش اربعيربا

 0 لقول والف دف ما أعم وا هرعت مرخ راما

 - ملغم اوبل نارباجنعزكيزبو ثرجرمالا ٌوضوال قر يرشونا

 ب دمر اهم بلْ يدم خف رلا قوز ن وإسم

 9 نواضي نال بالصور ةمو ليو
 وضومدلا و نساراكاإ أو 1 ؛اطعواعس خور واط افو

 نلنباقزنو اًضوسملف مرا | اهنس جوخ وت رع ]معو

 ' هيلع محور دلوريعجاراقو تالَصْاصِمفأُم جوا
 / تيارا اإل اةساباها امداد حتيمجا هسا

 ١ ميويلعساوةواراة لاق ةريره عدرا ليعسايلاق

 ١ كطرلاةالملا زل رسل ناكامالَصَو صلال
 ' طءلاهئوعلالاَفو هود اناب :ثردل امبعالدرأل لاَ

 مين دابعرحعرفراا عب بيعزبا اًسلاقْنُيل ولاوناانزح

 0 اناني شارل وزان دمعع
 وو ايفر دنع هالي رج ناو هبي رح



 ىد نيام هجر لاخي 0530 ,اورربخيلب اسيا
 ٍءاصلل اسواق نيفملو حما ادلب ١ اراناوونعشسلا
 و ميلعتسا ادكسال وسل رم جي معلا مرخ "ذلضو
 مهعفسوع سكروا ورلطورزلاوايلعد ادعم
 رمل انج اًروصن منيو | اربح كك ةورمإ فن حجا
 - رالي سيان ليليا داو زعل ير عوُيعْسانرجالاق
 اياغالا رمل ديلا سل يميل ساو تسال وستنا

 لاق لال عا انلعل امو هيلعسارَسْيعاال اهَرطْفِب حْساَرَو .
 رع كلوا تابعا دا يوي اسهال: وسو لاقترتلا
 صبر يو درع رلو رسال ا ثيدروعنانوصولا
 لاق وسبا مجاصئخوب ل علا تبا يضولا
 نإ هر بركع ميو عنبر نحوك ع ثوره نيران
 ضاق وول هس الوس ناو يبرز نيةماساز واع
 نعت: نوماسال مدا بئثلالال دعةفرعزم
 اسيا لالا ةلش مسا وبيت فاسوتوميلكبسا
 نيد وغب درع بوح تحيبيلا باَعَولاْنعاسل الع ءردوومع
 ظ 00 نبا ةؤوعجيسونا هيدي طةرنربجُر عذاب مهرب اني دحَص
 مياع مي |وح ةرعم نأ و مإ تحال يعم هادو ماضي ا) وسر عم نام بعسنب بل ازع 3 رج هيمي



 0 هارد سمو يزد 2201 وفهو

 0 نم زوو صن اقف ةرعو تركع نارقلا ايف تدب

 2 تنعداحلافد» ديور دلعزل اصلى ومامللف: .ةارفل ايرسابال
 ١ ف 4 اه]نعسا اسرلحي | شالالاو لسكر اههعراكت مدربا

 ' ابابا ساتغيارابالةبيركر ياي مرعي
 ا 1 لوا ملاوي سرد وهم تابهتآ حا

 را نارصسأ] وسر 010 قوالب هابقوإ 3

 ال ندا: هع هروح

 2 مقلع نيدلاملق ناضل وس

 ردايلخاو تاو دو تيل



 | 7 يار فوك ْبصا نك ِهِوْنَلااِبجَتَح فهر كراس ْ "نبا ناتف سان اهسنل فورا ءاويب تراس |ةرمانلل امتلك
 زازااواوفانلا ماد | ضو تكن | اسلعروف احلامي اقف اضبتاو ا [اوانجاف ىرهلاو تاَسيلاءاناج يولع شاي ضل وس 0 «مرهث] وهزفايساتل الا ة يايئردا الن ةوملاواًرسولا ظ امانا مب لرلعاملاعيف كر نونا ساتلا راد ٠ 00 هالات ساشا ]سروتا ننوه كا اجلا ثني” شوران وبي لمواقف هساررمالا نارام ام ٠ 0000 لق ديل او سارا يعش! لو سك هااملغأ اه
 نول وفسانلا تع مصر داالل وقنك ١ اتلاهلإ دىا در جداا

 فرجا | ينمو امسا رعت جلا ذإ غب ةاراا سارا اقف 21 اد. اب 5 4 ود مكسور فوشيسأو إدا اكربأرلا تيم بمب فمش ظ

 هانعش الاون مور معي للامانرخلل اق سوني ههاذبع
 نأ خطت اوك رمعر ومو ريز نب سادمل اق الجّر نأ
 نان اْوِإ ديل ءف سار سمسا لاوسر ناكوركقل
 ضضبةنمرمةزيإ ضو ربع عفاف ءاساعرك مت لير هسا
 يلازنزم فري ويربل شع مانالئو جو لسع عاقالاؤنتساو

 0 ٠ كك .قف هه اوت 26 <” ” يبين ما“ ْ

 جبان مرقيا ديرب او امهلف اف هيرب وسار مسممنييشرملا |



 5 لس عنا ناهلا ضباب مع

 23 ٍإ 00 رز نيعالايلازيا دلال بع ب ايويلدو
 / 1 يار دورمع ثره:هيازعور رم عرع رش ةانيلاةزيحمما

 فاو ا العشا هنود اا

 تار ب 211 0
 ٠ لاطاهشك نب لالا حرزسعم ةرجاو ند دا واموت
 : ذو ماوسْوسنايآ ماسر سام سمانا وضو]ضم
 ايات : ل كيال اعشماو هنزج ادم

 ةفوسلل بيو

 8 ا 07 0 0 0

 أ دب جود اويل هما جوبا عديم اقوة عويد
 اواو مناير انجل لاك/ويف خو مي هجومي ديل نتا 5
 نوفج انلاقمسا رعب ع ردح اهدوخ امكهوجيدع
 ' دون جالا ناهيرازع اص تعلن اةبحسزي هر
 0385 2 56-5 1 0ع جيولإربا

 ا ورحل 1 52 ل تع



يري داو ءديبلبقاف مسارب رش تالا ة ريل اني نا ' 0
 د 

 رح ةاكف رصد هرغور وسماع ورع اكدمهيتي نيم عسل
 ع | ظنوا ناك نيريلش ريو اسونا 3 ومرح اص امهم

 ا نئيلازعاسسائ متاحا اوْرْس وسن حلاَربع انهن حته وضو

 سالم والاول اتم ة لوف دْرتبَب سلا ميل اق

 هايل فران حس عج ح اب تاسالوسرم .كاففإسو
 وبل خيل نتن هر > ترب وصوم تي اوني

 يصير ومعاني هتاددي 2 الات ات ا 1 :

 |ًمهاضف و برب نول ,انالانم غلا اون :ارير نيس اهدنرع هيبازع

 امالْيرك ذعر جارك مَوشئساَورَسممو السنع ظ

 ريدا وإنا انوسارب محاو د و نينرم ترم زيومراو لا هيدياسخم

 «اشاو سيدال وسوسة ايادي لَسْم

 مس دوس ا ا را ظ
 نوتانرإ عيش المخا اوضؤنعيب نبال 7
 از يلنمل ال فادع مين أيكوولا» اضوتنوأمنم

 بيرل ديدي انالاو هيباَحد انتر جير نقرب



 2 او بهوان انام انتاجي رانا هر دناخوا

 راو نضو] توون عيل حلاوضو هكانونرمان

 ٍء ثوم هدأ / 5 جينان تينت ورملل ا رعاسوتم

 | وياي ف مابا اعل اماننلاق
 يضدلببم 0 ا عدد 0

 0 ظ ايست قصد هرالسا 1000 نال

 يعم وكم مدا ؛

 .٠ قوز مخي ا موس نرنرعلالبعا يل اةرسو ثم نيل



 هني همجوإ 01001 هوفر صزمو هدف ص انجرحاُد

 انج مياس عورب دا ىدي] ف افمسارت ميلا نزرع

 اس دا ايزل نع تيس انرحإ لاق نابلاومأ:

 ةخبلعتس 0 اناا هبا ناوي عرب هسا

 0 ل دابق ضخ نأف علو تد اطالب

 ساب يبصرالاف ذالجر اكرر ايون الفلا
 4 أك سا عت .طمادبِعُي :رخ اق هسا ذيع اقرحاإ دو و

 ٌبرَكيشياع ياك 20 ال نافوححل ]حارس كنإ
 711101101 اًهيَعِلاَق 0 '
 اطال دمعلاحا نييك! ول رف ا

 أذن[ ة يلع سالف جوروسمحلب
 سانلارلا جرح منار نا الاسم 30-2 لدم

 نيس لخن ٌدلاخ توحيد وتلا نموضَولا يا
 لاق فوضولان رك ناكل هيازعوتين ورعد حل لبنا

 'ءاضوم 9 اهلا يازين ضر حان نيمساد ريب

 لحد ما ,|رسماك الث امهاستتت كرب «انكذ ران تبعت 1

 طا ةرحاو و ٌةَفرَعَرم تاريالث ةدلتساو ضمصِسر علا 3 هذي
 نيَتفرا رااولا هيرب سعب َاَمدالث محض ايه قرتغاقودن
  ملبكاودي ديرب داق وس ”انريبعابب مدع ناماطقل



4 
 ملا 00

 ا

 ا
 ظ

 ف اهيإَسوميعذما .اراضيبلا ب ايانلعلاقةرلجيإ ع
 ظ يميلع ساي صلانارْسانْغ تابعو احلل افدادسم

 هجبَص|تضوف اممم "جارح تقاعس وانام

 كال اق عب اصار رايز محشو ءاملاملارطنا ناد نسال ادق
 هنو بمعج +

 1 ايدي دولا تما نايل بعت لرباناصوُيم

 لوهان ٌت«ءلاقٌرَجْ عراق رع انُيلاة ينوب
 لعمال تيدا بجيل ناك
 :دح ويقلل لعبا بكد ايداااضوَتسَو حا جانا

 ظ يله شال 7 معقد اف يهوي ريما ج لاننا

 كندر عنيد نمار عيينيعلادميب يل نكمل اننا

 نى للعرس هنأ يلع شال ميلان :ءضاقو
 انعلعيماشل' كح ذا ةامعبلاةف لكك 5 ا

 يبول انهسابعومالاق ةيغ منع تالف يول مسالا
 دع رمعا اقفايعس نا ورحل َرإسابان 10 ١
  ىقتتتالا امتلاك قادلرإ اخيدؤرمع كن وخيم ارمل

 يلا نم وركن عوبجير» عفان نعبعرب ربانزل جس نع دبع

 هيام 0 وسر نع ةبعيس نو تا
1 



 أ
ٍ 
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 من ماضوننمل زم بدا اويل نانرهاطاوهو كاف ٠
 ههعد انندحياو وسرق ام ممركوساركاو قيوتلاوواَشلا ٠

 نبواطعءإسأن يدير زعل امانرخل اف قسوم سادع ٠

 1 8 ١ نارام يزروسن ابراج د ناس زبر تسر عرعس
 0 : هام 5

| 17 
 ||| :؛

 قي" ١ 1 ا

"7 , 

0 4 

 يازوالاا نرخ اقدسار_ءانرجللاق ثايب نزح يكيعُي اباو رحم نيل خيل وحيل اوتو ناجل مادارا َقْرَلا هيمان ورمعيز برفع عم سيفا زعيوي ع نايبش
 0 ا 5 لل 7 01 ّّ *ي: وشو يلا بالاك ميبازعّمإربدرمتنرفحجي عا سيفا يصرع

 يور مجانو هزحو تمام اسوا ولع الص
 عرج اترماطامهو ميلحر لخدلاذا ب انوينخو ديم هلع ير تي ميلع طم كيبل كبار مهزع ةلسفارع
 ماس فححا امههجل فو به عردال سوهان ردسي [ىدلعمساوإمغلا ْ نك جياع رجل ابو عرعر مايعايرز انت اقمشوبا

 كراميل سارص تال وسن ارباب هباسارب عرعر سك
 0 ااا رار يبت

 ليقع عيل انلاق ردن يوان حا شوت اول واش
 ,.|ورخلدأيانأ هما زبورمعرةعيجف رخال ةداهكتاع

 ٠ نواب زي مج ١ للاي واس نكرر يعط سطور 2 2 ا 0 8 ١ 7 يا رم و مم ١أر ذ م
 سيكيعلا] امانزإلاك فسوبئرسأ دعاس لح ضو ١ ا ١ 53 : 7 وو و هه موسلازمرمهصمرم بنار [ًصونررل درصتر) اقلاو

0 
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 .تيسسدسمل سبا ل

 - يي ميلعؤيما ايد سإ] وسن حم ج جرح من اين

 . توبولفدادنالاباعد عسل صوْجْفدافومَممل اباونات

 انو ديس إنما 8 وسر) افقد دبرم افقدوَلاْالا

 ماكاو فانه تموت بلال 57

 ناميوعم هزه سرك عراطرعو هرمععرخالاق بهو تءانخللاك

 يف امَ ونيمل صاف اصرعإدا اس ميلعْسالصينلا

 نينا انالاق منقول نيوجانر حلا نمله ظ

 نيابعدارع هع مساربعز ب هاديغرعب اهتنارعإ تع
 هذال اقهرذهذمك 8 بنا ص وبلع الصمم وسر ننأ

 بيبا ورهزارعت اسكر حاصر سون اناََسِد

 ا ظ ةقفتلاو انزتسلاوامتستلازمردول مور ونا زموضولا

 ماينهز علل امانرحإ]اق ٌفسوُبْس ساُدِع رحل وهو

 ,هيطس|طسيتإل تن | اه عشا وج سي اعوعديبازع
 ٠ دهااونع يمر تجفف صنوهورك ل اس اخاف اَسو
 .وغتتسا ماكل ملك ىر دبا بع انو هَدطصا كايكرحلناف

 0 تعد هب اهنح نسف دب

 هيلع هساوص ولا زعيما دارعمبالك فارع ,وبا

 د ٍ

 اهل م

 ا ما 8 '



 ١ لاوس عي كلل اف رسم كرو حاشا تعمق
 ١ دعاصوَبإَسو ميلعْس اصيل راجااورْسازعرم اهربورمع
 ١ تريلا مول انرحل رعاة نومك كه ول
 1 فزألاةريعسر عفر حلا ةزيلس هيلا هر سولار

 ظ لوح ناعلادنوسان الاةياسْيش 0
 | 2 .نانل[ص|بهملابانكاذ 93 اوحَرِخْماعِإ جوبلعسا اهصوسأ

 0 نوير ميرعطالااعح صامل معلا يولع ساواّصسا
 ظ نزلا مع ساوصئلاماق ما نيو انلكاو ةدوسلاامالا
 رانا امال نم تيماناَص هنيملو برغملا اللص ممدم"

 ظ ١ سيابتبازعرهابهرعروصن رز درج انيلاقْرءاَنْت حمو هزم
 1 أَم ىواهيبرللا الرج مابا عإ جلع الصيار ملاق
 ا بلغنا صولا ف امهدوبتجَ تانرعل نيياسا فون حس
 ظ ْ ,از يال امهرحل ناك لارج نايزمي امو نابي اشو

 ' 1 1 مضوي مرسل ةريرجاعم قولا غرد حلا ناكو ماوبزم

 000 ملأ نق نادم وسم لبق ربك ةيؤلةيع
 ظ 06 لسعؤاجام فاماسيس نال السب ملام انفرد ؤ

 ١ ماودزنرتسال ناكردل ابحاصل وجيل عسا هيا الول وبلا 1
 0 ل 0 ؤهحل 20 وييوسرم نيمو

 ْ انما ءاطعوت ”رجلافرساقلانِ خرؤدجل هن

 10 نس يس يلا ! : لا
 ' :ء 5 ظ 1 و لا



 1 اذ داليا سألومّيناكي اًةللايرن ساعدي وجم

 1 ذي اقبل نرحل بوت وتجلب درس هاب

 2 كك اهنبازعرسا طر عيدا هز عرشنمالا ابيل |قرمَز امعرا يرتكب زخ
 1 ينام اهو داسعلا هلا نيشإ قولا ااصولا يا

 :؛ يسن اور دجال امال اا سوسان اكفامهزحلاماردك

 ظ ٌةدلورف ]ك3 نر دينو ضاهنشم بطن ةزبرحيدا: ممل 00 ظ

 ظ اتسملااهنع سطح اةازم تضل الاول ا

 1 شما: هلئالما+ نحشمالا خلو هنو

 . مت هلوبز ياخ فار عالار الواو ديلعشإ 0 1

 , تيارينازعزسما اه اقُماَمم اَْاَقاَحس ان نودوم ع دح
 ١ لاف رجال لوبيا اعمل ءالَصْوملاَ ام
 إ لاب الأ ص تب اتبس واد غي ذاوخ ةوعم
 َ خللا ىرهزلازعٌبيعش انجحاراقناولاوبأ رخيعسلاو

 . هبائامافلاَ ةرمرهأبأ ناٍدوعسرب هيرب عم هسا ذيع هدّسآ
 ظ حسو معسل يامال ا واسأ رسال "لاب

 ظ كح اورو نير ماع أ :نمالكت اوبل عا ويرفَو 2

 ظ كاقيعسيعاب>للاق ساب عايإلاف ربع نجس
 ١ .دلاخ هدم جايب ورتب ميا زعل يناس
 «يردةلانيماذ لاق ريع وكعئملس هلاك رق

 زمن اود نقع ١
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 درو دم تراك لاش مكرحاذ موق نايك ردا طباخ موق
 دالاس وبلا »100100111018 الا
 ]الرع و منية اما ردح لح كذكتموق

 فالسماؤتنلا :مدنزحل اوف هٌضرفر شرحا ودياص|داناك ٠ ليا نأ هول وبلاك كرش ئرعبنالا ءوموباراكيلاق ]
 1 نجل فردا هنعمج من اول يع ل لح مرا[ |سع ر تن مادا لاف موعنطإس ور مالته 1
 تانفاكوريع مسالا املا هرم 1 3

 مو
 2 د ترف ربو لول او ام امها ويضناد 2 0 7 يروا ازال ا ابنارعاا 34 0 2

 0 انزيلااف فس وب مهما ع مرحي ابصلا] دنا
 2 | 8 هلاسإ تميل سال سوا لاول اف ةيرجتعرباوييارعشمالازع ع 23 ه ين طذأ < دحائيلفو نياق وبلا با اضيلا . 000125 :يدراسانرف هور اف وحفر سود عسا سال وسن 2 ل ,مل لوول ما راصسا) وسر ل ماهطلال يمل ريغصالا ظ 1 , اج نإ فانتم امنا نازصجيتني ريق مار عوبش رب مهام سارت 2 ع 37 يبان انارة و نها هغأ دح مانا. 0[: عباق اساعف فلعل افيصرلصرباع سالم سالو ست 2 7 1اس ابار م فرحا اسهزجلام

1 ٠ ١. 

|| ٠. 



ع وعضت بل بت رولان صياد اما اا
 مضل

 ١ 0-1 تعميب|زع ور ثمانم ايلاف يوم وخنوبا
 لوسي دلافوإتو ميلع مال صولاملا ميغمأ كريو
 كاَقممالَصلا اور ارهط»ا لو ضا قيسأ 'ةارم لها هدا

 دوبل قرب كدانما كامو هيلعساؤصسإ]' وسير

 عي سغلف ترب دااواد الملا عبو لبح ارا اذإز
 : الل ذةيعوح ءالصإكل يدوم وال اقدلاكَصرٍقمْرلا

 | ةلعكرح ةارمازم تيتان سغو مك دونا العجاب
 ع هزل وببن ورمعان خللا !ءابال نياوه سار عارخإ و

 ! لش ثكتلاقاه عما يمر ناري نيلسرع ٠
 35 ناو هالّصلإإل جتنا هلعْسا نموا ابوشزم انما
 ' تاع هر مغ ناو نيزبكي و وني نحب وو ءازآ

 ' لف دس كنزحم جوان ش حراس رنياسرع نكن ومب

 ا ظ رشا اهلاقباَس نّئيلسرعزوهس ورع اننل اقدحا ولاوع

 وسو بأ سمر سعأ ع ثنك لاف تول ابميفلا عتب

 ١ عقول صلارتاو هالصلاب لا عع يميل سالما ظ
 .ميرح هثأ بهل اووي: هبال اذا ثدامرالا
 ؟ثاورمك الراو لا زج الع كفا عيش مسار 00

 بيوس " 55-5 فج

 مو هس “2-72 ع

02 ١ ١ 120 3 
  5 3-5 , 3 5 5م لك

 * را 3 ب 0 58 / 0 3 مروع 9 2 بع 0 2

 ا
2 

 5 ا ل عم » 01

 000 د :
 هليوم ا وح د



 7 2 امنا او ايلا هئيصت بولاق اسييلس ملا
 ا ظ ا رمل ع عما ملع ساطع سال وسرد نوت زمانك ظ
 0 ومر لاعب ومع كركي ملال /
 ظ تاناونا هشام اَسريَنِماسرعنارهتزب ن نويدنورمع >

 ْ وبإلصو انهضبارموو او.باورلاول بالال اونا بما ظ ْ نوجا مإ توعيط فاضي يونس ىلارته

 ظ

 مامات دهني ديرب ييةَيلاوديرلادادو سدوم
 0 لزعيودإر عبر نب دامحيرك ب رحب مل » :انوحل نضخاةوبط |
 ١ 4 رلاجاراووس لاو فب ويعشإل اروماف | ْش .ةشرللاوَوْنحاَف و ةيرعوا ]وخر مساناعدف لاف تاع ظ

 1 ننشر يف اوُهلاو ههنعا كيو ولءراو مرا علت | رافد يجئاهلا] ؛نرااملو عراتازل تعيفر هيل والرش ظ 0 اهلل -لااوقاَسساولَسو ميلعسا صولا عار اولتف اوك املك“
 مخابر دباورفلو اواو اووسالوهف بالقومال اكن وقس '

 ولأي ارجل ]كرب هلاك يرجي م سو ؤررلاا وبراحو
 لل سإَسو ميشا اناكلاة زانت طنب 4
 نمو !تاساهلا زم: نان ب اييغل معلب ارم ةريمااوتينا

 لاقت اولد دوا ]هرم 7 الاس ابل عرلال اقوا / ١
 ل اطعيفيوولا] نونا يدب له 4



 2111000 فلنس نمسا هديا
 هرحجاعلا راج سايال معرباو يرن ال اكواَصاباوضمب

 ناب سادبعن ساي ع باهي َس انعام 5 درجلاَ [[عيسا
 لع لت اولك |ولَو حام واول فن تطفتس ١ - اقوي ايو ميلعشإل سماسرة ةنويمرعسابعرا
 . هعارس يعرب اه نا اعوام تيل ادد درهم 31 ب هلاربعُي سا
 لصتلانانومد عر ١ وترتةجتمكا اهبعنربا
 ثبسازبعان زحل اةريغل نينجا هر هي وميع :بايعنرما 5 ا نعل وش هيصحأ الام ُكلامانُت نعيلاق ةوحرطاو اهإ وح (١ امو اه افف نحف تايقس ةرافزعل نا سوميلعمسا

 . لاقنابلاوب وبا تكرح لالا لوبلا دا للا رع ” ٍْ . فرعلاو اان ول ْنوّللا امد قت تحطم ذا رمل يا 01 ] نولتمعا بس قمل ءاولللاقإ ميل شاالم نع ينلازعرر عيا عون رمايه نعم كمان >الاق كر ادانملإ 5 ٍ 1
 ١ هوك منجا لعن ايا وبا .مللاقبِعْساَنْما رج حرخالا

 نيوهائوب خلع ءالبأ م 2 سأل وسر حمس ةريرهابأ يسمن ض
  ىلملل كيلعؤلا ذا كب ايمو يدل يرلا ميل ا 01 ْ ملا ملزحا تل وبالأ لأ هدانسأب ون نوفناسلاب نوزخالا

 عيوب رانا او امم نس يلوح جوا“ نأ نس 5 ْ

 هس



 ياي اً افو نا هَعصَو وو هنود <
 ل داواصف :داذابفلاهلداهباجو ا ًمَديوبِفلتاَدا ٠
 عيا لاق نابع دحتمالمو وأمل :

 سالو اسيراقمتنا بع هر ومر ورمع عومسا فارع ٠
 نإ[ سمرب 0 2 راي رحيو جنجاَسماَسو يلع الص ظ

 نسور سيلا وهما دار عويباز عف سوو مصرا ايلا »
 ىويلع هبال صيبا هند حو وع سم نب هشازعبز أ نومس

 7 هذانمواخما ناك او مجمناو تلاد ع هواك ظ
 اصر هظرع ةدكضي نلف دوز اب كاطع
 يالا نيعأ ذأ هل اذا ول نق

 نفاكول ايس غال 700 ريطعمعض
 لوسرو ضحبإع ته ] كو نواكتاوا عجل اكمعْس

 مط شا وحس 0 000 |

 تالئشرف للعمل اف مسا درفور هليزع حوطف
 2 ظ ١3 و هولا نأ ثورباوثاتو كاد هلخأ اهدا وعون كارم

 دحر نيوبجي للعب جيايللع مام ة]ةيشب
 نب بنو نإ نم ٌحيماو ةعيرءرراولاو ةعسزنب ا

 هل نيبوشيعزا اًوْياقوطوكرملك ارد طيح 5|
 ندير لقااو 1101111110 5



 دولا عوملافو بذا هوما قابلا ا ه1
 ظ ركرف ميسر مز[ وو ميله طة سال الكي جرح َناَوُرَمو هر 07

 ظ نكو تعووالا ةماخ ا يووبلء مسبإل كولامتامو برا ظ
 ظ نفس هيلا سون نضكح هلو ههجوا هبل دك ةيلح

 ' الاف وقت هيلعْساِرصلاَمْربل ارضا عير منع
 دجتتجلا بوبا دوج ازالة يرمز يماوط سارع 4

 ةولاروجال - جبا| وم نيلعماس انما رعارنا تعميق ا

 ,مئلاطعلاقوءيلاعلا ودان بلل ٌمعِركو ركسلل الو دياب ا
 ظ ىلا سابع ا تحرمللاو دييلابونسولازمتلا 41 1

 هلعسارتم لازم ار علف! رعيرهرلا لاق نايهس
 ا اهلا ةارإلا] سنك تيار ئءارخوهتركسا ياني لكلافاسو
 ١ ةضيرَماهنافراجي عار وسم اميلاعلاوباراقو دمج نعْمزلا
 !ٍ | مزاحم نءةيْع ايلاَقرْيَع هاجم
 | قٍوابْدَح 5 1 اوريو ينيبامونماثلا اسو يرعاسلارعس

 0 يدل ارح ازانف ل وملع سارا ينل ج6
 587 نااصمحتو نعل شدي اوامر
 0 لاوسلا بايه بت 3 وربع هدم

 لاخلا م يع



 1 راق قي هيكون مين إعيريلضا ظ
 روصنيز عرب رجالا جيران يزوع سرح عوده ون اكديبك
 مقالي هللعشا جونا ناار فارع
 مدلل راوسلا 3 بنما لاوسلابهانصوتسلإل ازم

 لولا لاري بازع راع روحت ات انغلاق
 ا اواو ةاذارا]افإسوملعسا
 0 وست لو ا
 هضوالاف ال ايلا اعمجب 0 امن ركال يلا محق لك

 نيوش زي انعام نبع
 0 ءالصّولا)او ]اقرب د راعباملازع هرب دعس

 هاو ةااصلإ 1ص امور َدحم تبا 0|

 6 0 يرما ومو للا امج. ىلس مملكتنا
 جراالالماومالوا كالا خشرو مضر ل اكردط
 نميمراف كسك دلال نازئاعذلا رانك تماووللا

 اهنددركلا قويت لكشايّخ ان ماعحأو ةرطفلا ل عت اهلل 3
 ثنا كلا لبان كاملا تضم[ نوميلع سار الم ظ

 1 تلا مهام تاس ااا رسنوالاة رونو كلت
 1 اوهافاجبت ناوملاون مسار ةدو] ١ فن شا: كح



 اتاي ا

 . تااعوحلوانا تاكل وفيؤإسابا عمي اًةروفحي كوبا 0

 ١ | ولا ان |اييع ةسنإوضر الع ظ

 ظ لانا انزلها ملوقو كورت امن

 1 ليش[ ةوضولا تدار وغاوتعملوةلاوراع راكسبنأو

 1 لاو ويبارطوانهز كيلا ءازحل] ا فس ويزن سارع برح

 ١ انزال لستغلاذازاكإ يطال لا جو انيعساوحر

 لرد ,الاث دع اضخم ةالصلل اًصوس[ دك اضونبمم هيي

الاب ةحبرب ى رعت النمباد يلع بصر عل ٌوصااهب
 2 كءاللذ 

 ١ ماج مالا زعزع ناو فسوبر لع أسرح هاكر لد ياع
 ظ ميشا لسمزلا جوردن ير عراميانع سكر دللوإا

 معؤاصلا هَوْضوإ سو ميلعشا ااصساوشز اضويتلاق اقإسو

 ملل اف عذار هبا مومو

 عاجلا لغ تاهاذلل ارم ها عازم ارهلنسخم هيل ديرب

 ةورع يفر عيسي خازم يلام شد ا كز مارما
 | قوبلع اليا و ان تغل تكاد اشيا شاع
 ظ ءءوعاصلا ب كمغلا بإن فردا ان حيو رميح و وأن اناره

 ١ يندحيلاف ٌميِعس نقلا رلا عاملا ري بانه مدح

 :امهزموؤانات تعزف[ كيو ميل عودا
 1 7 ا 1 : ا



 ساوجاشلا اهرغزن اربع هترحعاس هر دق جس ةنعيردلو

 رباح راكم مناردعجوبا ايل اوما ءريفناَمل انّمَدا
 :يرانوإ تفلارعوول لاسم وف هرعو ةوناو وه هللايعيزبا

 اعمل واو هرمون اكزئاجل فيوم !لديِلا عا
 نعوسياانإ اقمىنوداا نرحب وو ارم لَعْرْخَف
 هنو يع يصلان اياضازعربرنيرباجتعورمع
 لوهوُسعت اناكمس ايعوبالاةلاق رجا و هاا نالسدأ اناك
 بلم افي اعنا ادم اوؤنويمزعررامارءارخل
 قايم الاف مشوا كتدح نالوا ضاق

 لولةلةرول لن ةيمدجلاوو جموس
 ميرساساوانالْث سار دع ْضْسافان اما تولع اواصسا
 لو ندم اجلا سعال رات نشك رحل م
 مبطي هزار سار نر اجر يلع برجر عشار زم
 يجزم مهنوما اثر نالت دسار ريد[ سو

 ا اجاناةرد ءاحرللاةلاورةححوم اقدجلاق و ١

 قارات اهلزمإضلاَس علاق ينيب لا ظ
 نمنع ساي اهمفسكأ منال حاب مل عمساص

 رويل نانا ركل بك] روان بلل انف نميباسلع
 رح ةزحاو ٌةرمإسعلا بد ا 0



 م انزراومم دلما :

 ظ دييلاداينمل ازعل ريحا اولاربعاتْيل اقل ةاسيسلب | جوع
 آ هيا ميا نحس ةنوممل تالا ةريبابكيان عيبزكع
 لضفملا شيل عرفا, انالثوانينرم هريإ هيل سلا الس
 محو ذدو قتل دما رم مطعمي زال هب درا ادب
 باب هيو ضد |مزم وكون ورجيم هارد هيربو
 2 اقوا نين رج ثمار طلأوا تالمل امان نم
 ينل اكتلاةاهغسإو عر دبا عسافل رع ظ ضر عيساغ
 داق جروب اعد اندل مشتل ذا - لس 18
 بار طور ءامهبل اقر الارث نيالا دس ارو 7 7053
 1 ومع زح ةيانللف قادس او ومما بباب
 ظ نيا عتترجلاق شمالا ترحل اةيبالاق تاير صو
 ا لسا ساطع علا نبض تلاد هن : ومباشر جلا ةابعربأ انزعيبركا
 !ٌ لام 20 هرارسبلعوتيم عفاف السعإسو

 نيوسنبس رد هتتز ون اولس عيت الاد اويل ضال هديب ىلع
 5 لي مسرو] سيم ديان طعض اواو مَمجِعْإ ع
 بع هرقل نوكيا بالابربلا مياداوه ضنك

 لاينملا هرورشمالا كي اف فس ميلاف يدلل سمسا
 ٠ هيلع مساربصَعيلاَ امنويمزعري ءابعيب اعرب رعيمللا 000

 يي د هررب تريل تنال نيل



  بْد| هيطجيشعمل ترم عرفا ملف ةلَسلل هوضو اضم

 لعل دج اذ ءااملسضن البق امال هب هرب بالدلم

 56 ارم يميل اهصّوَيلاوانإ| عا 5-1

 نءوبرعجانيرعذ امح هلا درس نندحجف سريا
 اذاإ سوم نيلعوس ادصسإل وسر ناكياا3 اهعمساصر مساع

 نعش كي اقريلولاوبا كنِرَح هوس انت ماشا
 ين امانا تعا دكا وساع ةورعيرع ضحكوا
 مباقلارب جلاب عز عوج انجزميحلو ذأ ارباب يلعمسا اياد

 او بش ءاننلاف ربل اولاوم| كباس ملم ةشاعرعوبارع
 ئيلازاك وهلا هربا يس تعبي ةريختربمسااربعيد هه

 ل ا ةانملاوراوكهللع شالح
 قرع يا ةبازيإإ مَ بنروح بوو 3

 دِجانرعب هسرِْف] عوار ارم سارتر هننو ووضؤلا عر سعلا

 0 0 حاولا عالق بوبس دي 2-2
 0 ابهتربازعرب انعنيانل مم بيرك عللف !زبرلاسيزع
 جبر اماسسو يلع ة اول صونلل ٌتعْضَو ةنوبي تلات

 هلال عتسس عرفا انالْبولنيترم و هلستخف ميريلغع ردات, |
 منيو شاسماو نميعمت مضرالا هديل: 1. 5 زل م

 و

3 3 
 م 7 0

 كر ٠

 الا

20 
7 

11 1 6 
 5 1 ١ 3 أ

 ممم

 د ا

 كك يبه "5 *

 14 عم ا
 7م
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 8- رسل عرفا اال سانيو هجرس
 ملام لع وتيوب ْعِوَفاّرَم نمييجم | هيمن سحق هب هماقم: ره

 ١ شمالا اةوناوعوبا ايلا حساب ئسوم ابصِلسلا
 8 نءرربابعرتار نيابعربلل وم بركن كد ]دا نيلاسزع
 - [وولعس اهصيساإل 0 9 كعضو تلاف راما ترب كيوم
 يللا ةردرموأ ذرم م السعف هريرع بنس
 محو[ ضو ملام لعمتسم عرفارش المال انلاركذ دافردا
 1 همم طن ]1 اردا صال ابعدي 00
 نسير ]سن عصر رسما يف سادس عو هيديو ةهحو
 3 اباذا امامك شمل د انآ هريملانف فرخ متاَوأَش
 20 راض 0 دحاو يق مياس عراد ٌدزموداعت
 ا 00 الا
 00 ماراوددا محد كاقف حشاد حرك د مييارعوتل اننا
 7 يالا سبل وسو بيطا ثح الادبع

 ا ٌتبارس انيق اف ةدانةزعف افتحلاف اسم نيذاحايلا 4

 يللا دب اسياعرو يلع الضي! اراك اة رام
 0 مافاس الملا يصير فورا هزل املا



 ٍضولا عزل |سنع تبا ونس حشر هَتْرَحاَسإ ارا

 نيابي ن يصح رعبا مل ولاوبا <: مس

 لع اصول اسناالج ثرهأو ارمالْخي تحل اهرعزع
 6 تان كرك +[ اواو ايلا دنا َناكل
 اووي نامحتلاوإ ستدحت نطل ارئاذو مناخ
 60 «ةباعن اميل اةديارزتلا نحر نيفرتإ ع
 تااؤف يطعم هام ع رص ارا تحااطلو :نءالوقايإ كد ت3

 مياس رود 1 مسا تما ميل ثيطاناةشِلاع

 ركل الاهم ِصْساَيلاة ساد الامام حا بنح اًبرح مصاب
 ىلارظنانداكرلاك انهعّرساصر ةشاهعدوسةالازعم 4

 ”مرعوهو) وويل ءس دااركمسال وسر فرو ب

 ميِلَعِضاْفا مْ كورا ف ما ارا با
 ناوي ةورغرم ما تهاَتْيلاة سار ءامخال اقناع نح

 ,اذل و ميلعضاوص شاه سر ناكل امعطبياوم متاع ظ

 ”ملستغأمإ ةالكلل هو هوكو اضَونو ميديا يانا مإ شنعلا

 5 العماد ١ وترا ورارف هنازطاذا وح هيب ةرعيس

 اوصسا] وسو انا ستعا تكتل و هيلسبحرد| مؤ سعيت ْ
 ٍنماصويزم با اًديَج هنمٌفرغنر دولا باتو ميلع

 ةءونموضول اعمال تادؤملو و هرب د 9

 ا



 يرمزلازعع ان والا هادو دره ا

 كايلاةىبابعزبازع بي رعزعولا يزعم مهل !ثحيساق سجوا ٠

 ا 3 دم تاج يع ليصير اووِسادِعيصْبوَصاَرَذ ذو ٠

 هال انرحإل انيس نيشان فس 23

 لق وزع ايعنيازعبابعن اما ميد علا نع
 5 200 اق :انيلإ ضو هباعسارسيتنالوسر

 اًملئوار مطب ايلوازدالا 57 2101 الث وأ
 مسار عردافا م :هيعارد دو ههجو]سعوْو سنس مم
 ممم

 ١ رظفودااقمياب] تيت هصلسما 5
 0١ تحوبارس افرك ذا ذا بانوساملا# اضس] هاه د
 0 2 نخلاف خب مسا عانس مالو وفاه تح
 2 تفألاق ةردرهدا رعْولف ار يزل نعرس ودانرخلل اق
 1 رياض هال وسورانلا جراما ف وعضلات دعو دالصلا

 ١ هيك كانل اقف تنْح 0  خهالصمف ماقاءلف إيويلع
 مأتم مفَركَ طوال ! جردرب] عاف

 انرئخالا نابع دج هب انا سوزمس دبل زفن بنان

 لاعب بوش تسال تومملع هلال عصومي قيوم
 | عيب نعم هحرو ]ضف مل ايي بصر امها ضو بن
 . ةمحو ]دعو قشنتساو ضيم 20 اومسفرورالا

0 



 ا هيدي سْفسوم واسفه اييافاون هشلوانك

 ميال لح كر لكلا نال بارون

 ض سارع َحْسْس ميسر لع انا

 اتالاههرس تخلق بانجانانحا تاصااا ان نلاق اهيعوا
 لككردحلااهرربون مدالله لعام سرح اين اهِساَو قو
 ظ فةلحو نارك تنغير يبس امها عرسال اهقن

1 

 دمتم ارك زوم ة وأ تارا اوريسزمو هولخلا
 50 ,نلرمون موسم زا قحامدا 2 خبل ساو لاع

 انس ضدب اموره تارا نعل منارؤصل 3
 راسو ]ءارسااون اكمل اقإبتوديل سبأ مزارع

 2 ض 21 رجارسلا ويل ععنومن اكو سعير هج ظن ظ

 هلل هرم بهْرَتز داذتا الإ اني] تهب ناوي جد انهساو

 وول ردإ 3 ىدوم جيم عيونو حلاو عمر خام و هيخضود
 آول هعمل نازسا وب ترطيوي ايدونرج وون

 بار اةايضرِ امن ةمطف جوت حا وردا وم اًمهشاو

 ارعو هر! ايمرسسو اسس جلاب ثول باءساو ورد ردا

 رنج وباسل ومياه
 ضار هادا جود قع بوبا ع هجم احول 37

 2“ هوغالز لاو كزع ليلا ةىنا املأ 2



 ةىإ 7 - ١

 دبع

 هرم ارعراس نبدا طعزعناوهصرغة شر ىو نعجه

 جس الاندلسي بورا! نودين سار ةازع
 1 1 نعل مزعّرلَسْي سارع ترحسانلاه كل ضار سدا
 لاظيا تنزاهمار وم هيمان راسب رم ورا ابا
 سار | وسر ا ٌتبَه خلو :يلاطانزب قاهما حسنا خا
 'هزتست ةمطاؤو لشعب طبر ِحَوفُم اماعإ سو هيلعباواَص
 ساديع|نخِلل اف نابع ةدحياعّيان تلَقَق نهْرَمْلاَقُ
 5 ياراعي بركن عجل يف نيملاسرعسعالانعربفساشلاف
 ١ ليتدوفو ايو ميلخ هبا صه وسر خ ترتسن اة ةنوهمزع
 /2|و جرف سند هلاوت : لع جبس بح 1

 دبلوم 'هالّصللو هٌوضَو راضون مسالا اطنأملا دأ1لعمرب سم
 نيو ةاوعوبا مح ارم دير لا وسي نا

 . ةيمسارع كح ةارلاكمحل اذ تت ايرتشلا ل ضف
 . اطيل تنتزع هور هزار > 47

 يلوا و لاهيا ةارم ايل مشيرا تاحتلاف اهنا إس
 قدام يمس ال مساز اسال سرب نلإذق سود خلعمسا

 سالص سالو سل انف تايحلا ذالرسعزم ارا
 هل 1 انأو بيل قرات ةأمل |تاوا ذأ

00 2 

 ١ ١ نع تلقا ليخانلاةيجاناق همني ايجي



١ 

 فيطمعبف اس يلا لازآ ةرنرشظازع حف ارميا ظ

 لندن برن نم ت.ذغاؤلاف كننوهف هيلا
 تدر ين الاف برا تدرب 0

 ت”ارغ النمو! زاِهّنناَن اوس ارامل
 ا 0 ع ا همغو فوسلا ونس 0

 .كيلاقد اكتب : الا دبع اوحا صون دل ناو مسار قلو

 ناجي اشار ناةدانقركيعسانلاف عي در نب ليرد

 ءادةلحاول ايلا كدب استطع قوطيزاكإتبو هيل دمإإ هيلا
 ادجالاق اعدل انبع ان اهواي افلح وو خت موب ام
 هبل ساس إل“ وس للا ربو هير أو يره

 تناول نافذ 7# ١ حو ةحم تيرس ربحا تيٌجاناوإَم و

 اق ةيرغاباب تيار انفع نعافوهو ثيجمْكسْءاكَعبلا
 تا مولا ل ارهابي هان اسيل ف اًْيحيشكمإ

 كاقم منوم ات | ش نالق اونا ذاتيلاو بلو

 1 اكاةتباثلا اقر فار عكعو ية تا
 وت كن ًطويورهتلاق ف تنجو مو درب َسو هياعَّمساَص

سإوسولاَس ياظلل: 1س ريع 3 رمان !رءجيانزع ثيل اياك
 

 ءاضوناذ خبل تنجو هوانرحا لقرب |[ سيو ديلعة اوم

 ماضون رمل بيبان >وهورؤرارل رحا



 ب

 موج ل 1 و يس 0
 ا ( م سادسا“ درج

3 

5 0 

 نيرجلادب عنج سار وعلاء

 َ انزاذارآ ذا سو هياشسإ ل يبلانا ميلا رع ةورع
 لاقل حس نيوسوم بحمل اضونو مجرد نجوم
 سامع وتسلم ساب نع عيا خان وجان
 رع ارح ا ضونا داعب إف تنجوفو انْرِاٌماَناإَسومِلع
 نيرساوب نعي انج نب هتاريعز ان رتل سوِْسا
 ظ ليو سال عسا وير باظنملا ندر معك خ) اقونأرمع
 ظ ميلعس السا ) وسر وهل البلا ا يمر
 تاناثل [قتلااذا تاو كل 0 لاو اوَنإَسو
 5 ام انما ”مإاضِف نندأحم ادزح
 ميلا لجبل رع ةرررمدارععتا ريانا ةداتيرع
 املا جودت امير حيرالا اهني ذالاو سو
 لاف ادا انتىنوم) او ملم دش 0

 ا 32 2ججج - حج

7 

 0 جرين« بصيام سع بباب مر ازيخالاقةداق
 ظ كحيلة نب ل از عشراولا انبعاَسصَتِع ١ 24 ل
 0 لانا |ةرحا[ هللا جنبسز ناوبخأب اكن عنا واسوا
 نول ءارمإ] لاحت ءاعاذاتارال اقف نام

 ظ ش ١ 410 1 الشاذ

0 4 3 
 0 4 / # ا

 0 ا 1

 ا تم 3 |
 3 01 1 5 4 .٠

 0 ' ١ م 0 57 1 20



 2 :يآَسفاو سان َنٌمِلط اوصل ض

  ةريخاْنِواابَ 1 تارُرلاَناةورعرا ةإَسوبانرخا وعلا
 يعالاك درس مارح سود مياس سال وسيزعلاد يسوم

 ظ رزاق ٌبوباونافرحا لاكن نرخيللاق هر عر ماس هنع
 لاك ور ةاراإلولاعت ءاحاذا مرو سرب اقم يدك 51

 ا اماسي السواح وسهم اراارسا لسن
 تار جاما امم انساه اريدحلا دكدو
 ا وهف ضيدملازرةلتول يمين سال وو ندي
 3 تاكو تم ابزيرمطتلاب ثوم دفا وشلل انكلا
 لسا 1 2. 8| سيو هيلعوما ايدينا هقو ضيا

 1 هاو ويري 0 تاير الس ولا يرحو ىلا ,

 لاق ءاقلإم تنكزلا دع دعم ) اًوٌيَفساس] اد ”ٍاسفتلانرمالا"“
 اي دلال |: وفل مساع يعمل وفن مالا تدم
 لاكن راس ميلعسالصْسال وسر عاج ثضح د ْوَساك

 ىَعناَوَمَد !-:!نيلعيسا 6 نماارهز الارهاق تشالإام
 زيزو تا تيلي 3 وظنالرا رج جامي!
 اهجيفر نس ارضياحلا ]نع ا 1

 نك هيج

١ 



 ظ

 ظ
 ظ

وسر الات َكافَسب ارو رعمورع
 شبا مسا 

 3 قسوم اه هاند نيهربا انش اخاناوإسو

 0-0 ةدركيزح رن نه انف كرجل افرح دحيم نا

 21 6 43 :ةرعلافك؛ 207 دار او اوتو ارض م اقعد

 1 مباع ربح شير +3 رحل عسلو قمنا و ع

 ١ و نيج يميل كسا هايصممإ) وُسِر سار يعن حرت اكاينا

 0 دقي سلا و وج نسل ومل شمال اوروبا ظ

 لولا دلل نواجه وءادرف اهرب فو دسارامإ

 اج مَم همد اريل اووماز اكو اجِفو ارم جو

 , ميقنونا اهيح الو 00 ظ

أ ةلركماز |ًةروصنسر وصسرع م رهرز
 م 

 ًّ 0 ا هيلع 0 2 3 ظ

 ّ ناداني فاننوع رع ااف
 1 ٠ ' جمان اني تاق يرحم هيرو ماوس

 ظ 00 0

ش تلف ترضالاذ ؟َةيديِج بأ ترام ل
 : يئانرو و



 أ

 ١
3 

 لح انالكاورأن 00 ميلا ضو لاوان اسعاد اق
 لُهَساَر جاك زمباخاناو- 2

 دالة ءا عسا < دميانة
 سال رجلا ارزق ملاوهَد .مساومأ ارح 1 ا

 امض لن اك اذا انانح | نناكرلاداههحشسإ و نبا عرعدبإ ار

 دارمي[ ريلسشال تسال يدار
 نيلازاكاكديراسركلاو كل افاهز مابه اهتصيصسومو

 انزيم ذل اخ هجاديداناس يوي ساَح
 عيل حدس ههانبع كلاكٍدجاَول انبعانل | نارعلاوبا
 اال راد[ ملعب لصد 1 ةناكيناك 2
 ناسا رع ٍبؤرس ه اور رباع يرن افاهرمطياسم 7
 لادا ل مرح وصلاروب املالرن كلش
 مالم رابع عسل سار اوه بر رسل ارفعي عانت
 يام هيما ع ْسالصَشا] وسال د جذل اة إد يعسهازع
 ناايازرسا الازد عمابل هت اسلالئمث دل اقوا
 رص نرد ونعللا ٌنكلاة سال وسبب وراق دانا 4
 ا ف ذان يدل وعتاصف انزم ارآم
 هللا ةداهتسلا لاق سالو سرس ارلقعو تزيد ناضفن امورك

 نيلاهةبامنتز دل لاي ةدلهن تضر ظ



 . اهييد ناصف ملكدت اقوم لناس تاكا 0-000
 ] لاف نيل فاوطل لاهلك لااا فا ظ ' |

  اًمماَب نيل ةارتلابروابعٌناريرل يال اًرقنَ ناتالي
 ةماتلاقو جن لال كيلعسا زب توديلع يال يوان ظ

 بالاك نوعيبووش ا يناس ونانكَ 17 ماس ٠

 .قيبلع دبا عونا تاكاعدلةرهزا كوس افرتارياع ظ
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 نيسان بع 4 حضي كلم داسع هيف ابلصدمبلا

 دزنلل تنور ةوركنبووا نص عل امان الاف ٌفسوب
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 زمرلا أمنت باصا اذا اناحا ارامل ستان سو
 0 اهصشا وسير لاقت حت :صت ىرأ مضي لَم
 رفة عضل لكم َرِلاح ا بوث باصااذا
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 دايركت باجر عما عثر الا وع اهذخ
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 رلازم اهيكَت
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 داق ةيغو ليسا ديد سبح يبا ١
 مياعْسإ جول تافراضاالا ارجل نايداعنعوماخ ١
 ون «ركسم ةصرث رحل اة رعب ان ه)سشخا ُترلإَسو :
 لاقوا همجوب ضعاف رس سب سوم ساو صوتا اانألت ظ

 لع يونلا سريا اهئربخا 'اهينرمامزجافاهيوصوم
 وف مَرحج ميدل تمهل عدارما | شنت اإسو
 اناا هور عن عا نا انثرلاَيمربااميراَوْمساْس!
 تنك 3 عادلا مج سو ميلعسأ .الصدسأل وسر عم كالمأ
 23 د ملتمل و تضاخاوبا ترف قرم قسوملو عت
 اة جا ناو رغفلبل هره َسألَوَسون تاافك ةفرعم أمل
 هد أطول سال سسالا وسرام لاق رمت ٠

 ةليلرجلا عم 1 تيضفاملا كادفف ليزمتزاكسأ ظ
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 هارب هداج نافذ دسار ووقف حجاب بيز ئ/روك ظ

 ذوسازالاق هيلع الولع يس ازكي ظ
 هَةُمْحْن در :ققلَع برإب فظن براي ل والعملي ط وَ أَ

 ٍقرلااسرسم قش اماارك دالاك ََيِإَجَيَعْشَر تاذااذا4 ا

 بلاوي تس! هن طل ببإب همان طبق تيل حالا امو
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 زيان..." .ابواضو لسن 0 وةلصلاعدف .
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 ثنو /غاصوصو اهب ناك ديلعس الكيلاني
 لبق كارم يح 144 ان !ننإَسو لسا !!بجيييلاوانإ ل تغل
 نيذلعم (: سحرمملا باب يوحن مبلل كتر
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 00 أي ماى دعا جاور خل غر هيوهو
 ْ ل رعيسأ ل قف م را بلدنا
 ا مدان سر تؤ طموح واوتساف|يطاعس

 - 0 وسو اس تا لل
 تاز و ار باكا درافسانجيؤ] تومبلعشدا

 50 نع حطم ظ
 ىلإ نلاؤاقراهيعاوسسلو محم شالا ماَذ او جساقل الع 0
 | ةتافهتياجتعم اميعرتالأىل ات قيرصلا بقا © .

 مرسل ء[م لعاو سبل ر سانلاو وويل عدنإلصمْتا
 ارا ل 0 ودا احكام ظ
 ميمعة سا وص سال 2 وسر تبدل مك يزرع ظ

 قنات ةشباعَتلا ؛امرممحيسلو وام اعاوشل عرسانأاو
 فراخف هيو تين زحق لوه نا ماسالا ة وجا

 سو ميلءوس ا دسال وسر غ ر ناكمالإ ل رك وعم : الك ١

 1 وو ,هيزعةدبالص سالو وسير اف ورك ٠

 د. .فالاقكاومبف لاخلا 1-3
 يميل كيرا رعبا نس كان لا يكب

 6 ردو حمص نيل اون انسز بزب سدح هيضْوؤعلا /



 اننا هريس مسادبِع كنلاةئجئرابركر تترحايازنالو ظ

 الل نمل دلال فواطهلاق +زنالصلا تود 5 '

 رقما ليزي نيامزافك سار نزيف انريحإ] ارض انيحَس
 6ئطعازاقاًوملعسا او! موتا نامهابع رسال 5
 دلال قادحور هش ةريسم عر وحاصل

 - طلو هيف كلما منكر دق مازمإ امن فارم
 ف كيبل اكووِعافسلا تيطعأو 0 0
 امه دعيرلاذاد انّ 51 اءسانل الات نيدةصاخمسوفلا

 للام تراعتسا غناها همز هقر يمان :

 را ءاهتحوكالجن ربل ا داولصرسالا عسدز 20
 ظ يصسسإ] وكمال اذ اكشف اولصف“ اهيمعرسلو مالصلا

 ديلا ضحي ليسا لاف م ادام ادن سال رس اف ايميلعما

 _ كفرا لسخلا جيمز كت رمال, لزن اممساوفايْخَس انازج
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 ف ١ ”لايدنرازمرلئإ)قادسجملو انزال
 00 ئْرَم عذنر  سهنلاوة ولا م فر يشل ديركئ محلا

 ظ جردالإرحطدس ن نيدعجرعيلا لاق رطط نوع تح

 ظ داس مانع انا ىف إلاق بابلو مارب عشسيز

 نيمجياع سهوا وجوال عجن 0



 ميلعممالصونلا كا موج وبال اقف يراصنالا ةملانب ”فرادلا

 ولنا اة عيااحلا ما ٍ يي حرببو عملو
 هيد دهون ارباع اوحيمالسلالسو .وميلغهسا
 نهد ايزح لموقف 0 هلسلاويلعٍخ رمت

 .عي زرار عار هرم درعا اقذعبش اننا
 لاففأملا بماي ينجم باطل ازرع اا ثاحلاك

 نول ان ثرامعلاق لاق ديبار عشول ادبي |رعارذ تحس ظ

 اوان انكانارك لذ أما باطنملان يوما ساب نابع
 فيلد ةدكذو تيلصف كيان ماو لضيرل تام
 0001 ناكنإ| تمشين تو مط شدالع
 3 ب همومه سو نامه زغنو سدالا ير نشف زل

 ٍقلاق احا زج لكلو جولا ما كساد

 1 هيب ازعوربارب وادع دعس عي نيكل نعوعش
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 0 0و شن ارجل زعل لاقو ديل معجم بحسم
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 معك زان جل ادجبازغ زعم عمبعش أش ب رحبوا
 اهيفلقن] اقوانبجاكةيرسف نك ثايعمللا اورمحر مس هنأ

 واربغين از عر ةن هيكل رعبا اةرجئ ران
 يادي كاي ارمعل دامع لال از جلاب عير دايز ٠



 كاسم انيك اول هيرم

 نبذل اادبعزعيزبارباجا ايبعانبازعو جر عل لعب ع
 ظ هزرع ازح ترم اسفر اعمل لافرمعت دهشيلاف

 5 يمس درد ل1 لزعوعش ايلا دعاتلاف

 ْ ّضرولا ساقي شاو هوبا تف اللاذع ]

 ٍسلاَوِضَو ييطلا ذيمصلا بدا دينك وريح
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 ] ظ ملا دك ااعؤالصلايرسابال رع زيدل انوي

 .لاقفوعانلاف رع يالا درْشم نزح املا
 . اوديطس الصبا عمرتسؤ انكلاف َنارمعزعاجيوماانن

 كحا عفاف حقو اضفوزللا,-كاكاحإ 5 رساانإو ظ
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 1 باللانرمع وع تس اجو, يسيرا مسالفمْتالف

 ظ قحلونمإ ماناذا ا[ سوديلعسا ارصوبلال اكو حارلا

 امس |رلةممونخ مل ترَح امر الإ: الاف بتوم توك

 1 هؤوص عفر وكف انجل ناكوانلب اصلا اًمِياَروْرع

سإو اليو يربو ريل ارامتلاب
 طب نوصي ظفتت

 اا طقبتسااملف 2
 يا ا



 منالصر مل املهرمانلابياضواَصلإبَع دودواضوتفوضولاب
 صن نالف يلحس املا م وفلا حل نمل لذا :ة.لجربوه اذا
 لاب ةنافرجصلا بليل او امالوةبانديتبا صالاف موعلا عب
 -  طارمميلا رانا و شانإسو ميلعْس|ِلمَعاءاَسَع
 4 اختافابم خال ا |لعلعدو فوعوبمس ناك انالف اهولزف
 رهباعبارميسطسو !نيِداَرَسَنِسماَ الس انلطسافأللا

 اونو معاسلا وج ه,ما,أممل اهكرمعتااةالاّرسا امل الافق امل
 مبااصسالوسيإلالاك نباملا تاق ادا اهلالاق كوخ
 نلئاة يحن عرلاوهالاق َيَِصلا َهاَلافبِىَدلا تافايويلعب

 لاف تل انرعوٍ سو معسل هسا هيد را ابا ظ
 متفوانَبْإَسو لسا يملااعوو اهرب اقوا

 َقلطاو امههاودا اكو او نيزنمطسلاو !زييد اما ماوع ام هيف )
 قتساوؤ سن موس اوفتسأو اوقسأرسانل اف يدوتو يلازعلا ْ

 امر انآ بلمس اونا طعا نا لأ دّرح !ناكوانشيزم ظ

 اهباميإنسامملارطس ة ساقيه و لع معرقاف يهذازاف ظ
 اهيل سن اهنا ارانب هاو اهننع حلفاندل هسارباو ظ
 لاو املاوعمج أميل ايلاف هب ائنبح ظ
 ُةوَل ام اًعطامملاوعيَجْيحْ وقت وشو قوص دوه هوجو
 لاف اهي يبْبوتلا وعضو اديب اهذامو بوتو



 35 انااا عرار ساكنا نمار
  ىنقلاعل انلافقنالف |يكسبحاماولا فروع تسحارمو
 . اكلت فاصل ملل ات ىدلإلولاانعملا ئابهرف نالعت
 . اهصايتاقو فو نهنينمردانلا ارممالم امياوكازكو

 ا لوول ناواررالا وباسل |مهضكرُ باسل طسولا ءًاسلاوعن

 نورجل كل دوج ٌنولسملان اكوام ميلعهيناراضرسا
 | افق منيوفيرلا ممل ن وبيان ال رمافوجن م مع

 . نآلف اًنعركو عير مونلا وص َىَرااماممَومل مون
 دةاسالاو اوا>وعرو اموعاطاةملسالاو .

 ئاَىولاوِإَض مراه سفل ءاعينلاَف اخاذا 3 8

 0 1 ظ :و عنف قو ةليل تميل ماعل امو رمادكذو 3 5 ١

 مقابل يو مومالةلباو از عنولسإرعوت عش كان

 تالف تلال يضخ نل اة درا كرحل ما
 "رم سحِراَمَج وج هم خير معامل كالا رملر امل 3

 عوافي قش تومسلاورنعذلاالاسَل ورح
 ا . اذان علاعإلاب تاراكسدمولا لاقنوبوتيلو اربع

 ظ ل يلا تصب رول هاذ علاش املا رجلان



 ءالائجوجلظ المسا نبعُل اف حضنك انريملُف َتبِجا

 كصولا ا لاق نيحيامعل ومد عنصت ىف َيسوموبالاقت
 لاقخك عضوا رغما لوكاس ىيلعصننا
 أرد امكةيالا كعب رارامع) و ةزم|رعرل َىسوموبا

 اذا شوال انه ملا صغيول اتال اقف لوب مسار بع ظ
 ض ل بو معرب ناأمل اهرحإ لع درب

 لاك التنين قيما بام رجلاقفا انهلمسا |
 ظ ار مالنا قيفشر عم الا رعوبوعت بانت
 ناتي داجلبب ناول وم يامل لاقف يرعتسال جوشو

 قالا وهب نوعتصت رك "واو مب دين اكابإ رم املاح ظ
 نيل ابطاَدِصص او ءاماو دجنولف نباملا روسو

 اوييسناامل اءدربا ذا اوكّسوال انهما صخر ول هسا ظ

 ملاووم وال انومتنل فال اق مهركاتباو اة صَصلا ا
 ظ لالالا وسو رجل باطخلأ َندمحلَمَكَل وق خم ا

 عوامل + ,اًملازؤ تءرهفاملا بيل. جاك ام ظ

 لينا انالانف يلا سمينلل دل د نود لا ب 7 |
 يسمو | صعن مب ضال )ورم موب ب مو ازله عن ظ

 :ةدوجم 02/0 لم ظ
 سعال عل جأ اروراع ومتعب مكرم هاذع ظ



 و

2 
0-7 

 مل عم

 حبش كيوموب 27 اربع تكلا وسع
ا وةيط طالما هس ارهاب امعلوت

 هع اا

 رص! آو سو اشار بعبملاب تلتف تبنَجاَف

هجم سوارا كس ناك اقرا
 اوتو 

 «دزوةانطادئانازسالا َنابَعاشَح تكداب
 قوبل هسالض مسا وسو ااا ز ست نار عاشر اجي
 ليز اكعناءثالفاءلافف وتلا رسي العنا ودار ٠
 - دعما اق قلو ان ًسادما اويل اقموغلاو
 نينشوياقددينارعيرالاقوارتالا ف١ ةالقلا ضرك ع[ 6 تانك ملا ملا ساو مليا طبات <

 :املاب وويل مالك ئبلا وسب انزماب لافي قرمث دس
 | | نيل لا ار نيصان نام رمل

تاناكلاكن نيا غي اهتزت رع
 ' لوس 0 -ر

 لوف 1 بف قع يكل دمام

ير مكرر يزعج 01 8
 من اينسأيرأ عم مز ا

50 را رار لاكي ءاملغ | نزلا اما
 ماما نرانإ اني 

اآعبلهلاة] [نرمسلاف انهرملا رفا, عن
 كان" اعجب اق ٌلح

 0 ياا ظ

1 



 لضرظنا داو لفي مل شرما نأ هد وساهراسلعم هد ع ظ

 انعرم] برجل ذلك يملا :دالاو حل صلاونلابابحرمل انفي ملامت
 لهازدس م :ملامشو هنن عودوسالا نهورخإ انه لاق
 نك اذاعرانلا لها هلا نعل ةدوسالاو هيجل مام :نييلا

 هةينانلاءاّسل ادام عومي 'رظئاذاو ردع هبمب ا

 لاقت لل والا الاقاءلْنم 58 احمل لاقت ارامل ظ
 - تابوت جوست سر 2 تاوملاكحم مئاركذ كسا
 . َمقاوايْرلا اسلام دحف ةئاركد واكمل رام ل تعلو ١

 . عومي اوم يلب مجم اَملكر سال هنسجاسلا ايبا ٠
 لاقانزم تم بأصلا لاو لالا اباّصيملاة سرداب ظ
 لااا دي تو ترم غرد ام 7
 ميل وعي ٌثررم سوم انملاقًانعْمَناَ حاصلا خالاو ظ

 لاق نهر كفالسلا خجلا اصلا ايابّحرملاةفمالسلا
 35 جاو حاصلا اجرمل لاف عربب تيرم ةيسعانم
 نا مزح باطرمخاكرباهمّنسال اوريقربااننعللاه لل لكِهْرَمتاَد
 رس ايس لاف نالوتماناك يراضالاهن باوربابُرب 7
 ملكالا ف يصويو خس اووتسا نر مظَدحيج زعم[ سوديلع
 طرف ولسوميلع هاا اة نيرا ظ
 اميل افي يوبإعكررمو حازب د كدعجرك هذ ]جريس ةبالعطسا ْ



 دل باق لاف: هييدعتب ناقلات سار
 ظ 7 . حصوق ٌنعِجام كك قيال كمال

 . نيالا ناف 59 حتجات لاق اهم عضو نة سوملا ظ
 ظ وطالما َناَعْلَر ىلا 3 حصا لاق هيلا ث عبرا“ حضوت ا

 يرالونلا ل دل وشم ديلا ا ا
 قطان نايف نآَهعف كروز محانلاقتئولا ثعحرت 1

 2١ .ايفامعز ذا ال ناولا| 2 ف2 ةرسلال او ةاددقا

 ا وحلا ارواحنا ذاق ح2 89
 . ةلركي كاست ل ضرع كلام انج اق سوبْرن سابع ءانجازب عيار ١
 ظ افتح الصلا اًهسارض لفاعغ هنارض ياو عزاب ا

 سم ايرملا هالصور ورفسأ او دلل ننكر يثار. 7
 ١ لكت ديك او زخيطت سال وهو باين !3ةالضلا ب وجو 5 ٠
 ْ يلا عوكدلانب شب نيراذيو رملو بوو ص ْر موريس ريوس

 نو هدانُسإ و ناو :دولو هنزل ودل ءَسِاَص !
 ظ ااا امد باكير بونلا لص يم

 20 9 ١ 10 ُ نابرعتيرلابقوطيالن أسمي 2



 ا

 ا

 ا

 احر نيسان بعل اها ابل اْسَحلصاَوِسلنإلا ٌبابلجامأ

 لينا تيسر طعيمااننئرح ندي نيخ ادن نما

 لاقو ةالَصل اق اضتلالعرارالاررع باد انباع:
 يزفاغإموميل نساواصيمالا وس عماواصإ هن عمزاكوبا
 لافرشرم مماح هتلر نوبيذحلا قرح مهوعلع عبرا

 دف ر ازا ب اميل ملا قر دكار عينا و قدح ظ

 ّس اق ملل انف بارع عوشومو اينو هاف ف نم هدفع
 كم وم املا نه م ٌثعنص|ْماَل اقم رِحاَد درا ناب 5
 رحلَسو ميلعش الصيب لمعي لع ايتو "5 ااا او
 0 ءاابائب رجلا دعانا بع صموباف طم
 لاقو راد بونت صن مههاربعُيررب ًأتيايلاة يكل
 هلصلا بشباب بون لاسر لل كوبلاشناب
 2 .|نيقلاا يرحم يرفزلال اك امهم اول[ بونلإو

 هبلكماعل مالا و فو ديت اعلعدنكرط سل احناومو ظ
 تلاخو يوتا يويلعس ايلا نضل اداهُماَن اك لاق
 انه ابل اق ومر ساق ع 20
 سوما سار هيب ناسي رع هب ارعةورخيا
 لاقوتلا نيد رح مفرط يبقا اخزف رجاو بولص
 ىصونلاىان أ ءاَسيدا رب عزعواوندعلا فراش هز عوج



 552090 ٌماسما تربو دجاو 120008
 ضأمس نعتماساوبأ انتل انس سنبدج كد ميقا
 ] يس اللا هرخأ راسا نيرمهاد سارع
 ] ديورطا تصلوا اوولسمأ تييوربالهسرح اور ينك ةرصب
 تا ا

 0 57 ريف 0 3 دو 0
 ! 00 تي ملمس[ لص هه !]وسرلاسألب | ظ  ناورمواعببلا نبدبعسرع ب اهزدارعكلاانربحا
 ناروتو الو التوم مباع ضيسإل وسر لاقن بحت
 ا رح هت الع ادجلت بحاولا بلال
 0 'لائلافرهيارع ضار ارز دابا وار لامع



 ا بولا ركز جارمن سوما ميبااصرس انما
 را ورع اريام وبا اش رحم دفنا لعبا
 لوط ةزيرهابإ عسل هنأس نك ويستر كن عيت ظ

 بوند رمل وهل[ سوميلعمب ءالصسالوس تعسؤاميلا
 0 برحاَقَبَص نول نانا واج اديان اهلكرحا

 ايا نلانيلاةنرالل برمز عملت عطانا عامر يع
 ا ٌتِرِدِلاثرماولاَنوْلاَق لملم عيا ظ
 يرجو يرمازمعلا ملل ثبو هرافسا ضعيف ايو يلا
 لا اماف ميناج ثياصو هب كا شافةرم ةرح او توم“ دلع وواصن

 لاوس لازما فرد الفواح هيرخافرب احابىرشلا املاك
 اًعِساَو عجم فاضح بوُن ناكتلفتباءيذلا
 ىعانب لم لدهن درك انيضْناكَناَد ومبوذكلاف

 حلوم زكية تعينات انْلاَف نيهسْنع ظ
 ناسملاْ عي ةرففانء ا ئه اورق اعيسويلعةبإ .اواصربلا |

 اًسولحلإ حا ١ |ىوتسيوجركسود نحئرنالباسلا] اند
 م !ةٌنكللاقد ميماشلاو يدلي دلصلا يع 5

 نيلابايرمسل ره لا تياوركل اقواس هيريرا
 ووضع بود ةعول اصر ع رسول وباب خبمام |
 فورد صر اسمر نت. عالإزع جبوعمولا النوع



 ا بو 0
1 00 0 3 . 4 3 

 0 والا ظ ْ
 ة ملزما دحام ومؤلملاو ىلا 1

 2 ُّص درب رمال اك قع نيا كذانلاق
 معي ةبناداسووب مساطيل وسو نار تساببع

 ْ ا ل اا انا دسك ظ

 5 57 يرام 3161 :

 ل راسا 5 2 1

 ظ كارع مرعب بو كاريس ذاحااف هيرح السا دخب

 : كَ 1 7 74 رص كوالاقتوجلول رولا

 غشا لع>ر جحا وغسواذ سا عسواذا
 ١ قلق دل كاوا نيضو ناتو اول كارم ص ضو هاك هوبا [ةوراراو صقل او درو

 | ملى بديلا هاف ماطاش تا ردات ١



 |وميلعسالصسال وسيَياملاَمضانِ اسرع |
 نال دوارسلا الو صفا سلال افطر ارامل 0

 سليل نيلعلا عمل ميسر والو نازمعر هس اًمومال
 باع عازعو سمكا مؤنس نكتار ايزل
 روع موس ام بتبح|د ملْس قَديلعادالضنا الزعم ٍ
 ,نعيياهتنرارع روسي ثرل اشيلاق ريع نو خنت 5 0

 لونا هنا ودار عسا عب عرب عاني هلالي اايردع ||

 بوو لح اا ءاصلا لاس انءلوع ةيلعساظكسا. ظ ظ

 نما يفرم َد صيف انوي سور ظاوحاو
 هيلع ءااصو اهب داو ةسرهم ازعجعال ازعدانر اادانع |
 بحرا هاما ناوذانلا دبابات نيس لم

 مهربارب ب وقع ال اةؤصعا انوه رحاو تويد لولا
 نجلا نفرح :ديعرع باكرا جل يانا ظ
 > ويد مجالا ركوساوحبلاق ةربزهإبأ نا فوعربا ظ ظ
 تيلانَيوطبالو لرشمماحلاًرجن 21111 ْ

 هلال مسا وسر قدرا منول اهثإبرع:
  ندأو هربرهوبا اة ارب ثووننأ اانا ا
 ثايرغ تبلأب ُوطرالو رم رماهل ادب جالعل هان ىلع
 لالا د غيزبزدلا بع 6:رحسبأ در ورب ةالصلا بباب ا

 جي 01 ةطاررع

/ 



 تصل 0-1001

 فع 0 - 6 -- معو 3 2

 ا انااا هج تيرختربل | هال رةلاَلخم |مظراسوميلع

2220111111111 0 
 . ايايالقئمتااملف نوضومدوادرو هياعل بون
 ١ فايبزا ثيدارت لاق عوشو هلو كر هوا صتهسأ دنع
 ظ 1 تاناناهىلضي/يويلعسالسهينلا اد مالنا
 دوت رباب ناز كز دمتادعوبالاتدعل اوربا
 ا ٍلاقوو ةدوعيز فل تهدي سال نينار تك نعم

 | ساس يرحو مركزا توريل هسا ونا سجين .:
 | لوب نان يوموبالاندمهالخإرم ا سارمم ع
 ١ سالو تبان نير لاقد ٌنقعاَدح نحوس راض لسا
 1 قصتنا نخيل كارد لعدن 2و مل وسو

 لان عااد مسالا مها نوهحل امدح ظ

داشإ ووسام سالو يدار انغيبهيسيرا
 ١ انضر 

دي هسالصسأو وثب افريل ةارحلاةالص ات مانع
 | برواضول ق

 ]| لسولعمسا الص ين ىرجاف ملط قاب عرادأو ريلطوبا-
 اهل الصماد 76 ار ارنادرببجق ا ظ

 | بالسن يم |بملا رطنال ىلإ ح نفر انالاريخ

 ظ 0و يدي انالماملاك ترون حاَصاَس م وفز حاسس
 ظ يلام اةوزيزعلا ملا ْنيماول اس حلا مايل



 25 رايلي اح ينام: لافرنيبلا اوعي
 لد اوجه يخاف ةيراجتحبف دال افيئسلازم 7

 2 5 تطعارسإ ايلاقتإو هل سارامنلا 1 ْ
 اياهم هوغجا]افلكاللز دنالوّسلاو َةظبْرك ةنبَسوح

 اهرغعسال بداجيْافإ سو ميلخ ماليزيا راسامل ظ
 حابإب : اتصل لانفاهَعَر لجو مبا مولا اهتنءافلاق ظ

 اجرطلا ناك >< اة اهحيكْرَسوا اهنا اًمييلاك اهقادصا أم

 و يمياعمس داوسضوبلا مصاخرإلارمملا هب "لهاف مل سواد
 ري ياام اربدو دب بملف هرتعناكرملاعف ظ

 لاف قدوساارك ردد اولاق نمل كيل جاكم
 مسيوم يل هساراصمسال وسرويلو تاكو اًسحاوساحل
 تراَوول مك لاق بابل ارم هارااصترج او دكا
 نع سشانرحل] اكو نايلاوباانثرحزأحي - نواه دس

 ناترفل تا اناهنعشس إن خشي ةورعتمجللاق, ىرشرلا ١
 انولاماسم اسر عما نهي ا ظ

 سوبر الت رح املك ارو 0 رونو لص 1
 نا ةسياعْرعو رع غب راو نا اننا رْعسَنِْمهرا امل اه

 ران ايرطالار طع مالعأال ةصيخف ص وويل شاري /



 ا

 1 | .داناووتاقرت فكما ةميتمب ضو :
 ٠ ةيبازعموركربم .نانم اقوال ورعاو ابها اهاَكرْمَجحِف ظ

 .. رانا واهلا رظا تلا سكري هالك 1 آ ظ
00 

 0 رواصنو الصم "بدتووعراكيابدس ناد اخاَفَمالَصلا ْ
 ١ ورعز سانبعوتموبانترحيلا ةرجو امو دال فنإم ظ
  لاقٍسنانع يب نسِرَدلا عانت اق كراول انبعاننلاك: 0
 ديلعصس اي هنا اقف اهني تناجمم ترسو دمار ناك ظ

 . الص زمرعن هردواصن لاما ناعما انعم اإَس
 ا و ماذس حس دح 0ر1 نان ماوسدا

 لاما نبق كل داز عدي يار عد تن عكلماع لاق مدينا
 1 نيام هيف ير .جورباسو ميشا سي الاد دفا
 رم نايل انهقشالل قوما هراكلاكْيرسان عزم نشا
 ١ لقرب مدحبمحلا نونلإَو ةالصلابتب إب
 ١ لاف عمم خي اندوعع ةيازوا نزمعحضوثدح
 ظ ا ثياتورمد أم ارم 53 /يءيلعسالصسال وسر بار

 ظ ١> سائلا انو قيل اراض وسر ٌةْضَو حلالا
 ] ظ | 2007 .. منت اص[ كوول الاخ نوردتب
 1 هع رح تدار اربح اص يلب نمد حلا نس ص

 0 يلف ديل رسل رخو اقيكرت

 قارخ



 0 كلب نور نورا رتل ارو نكت سليل ابيع
 ! 1 يعوبألاةبتنللَو جوطيلاورينلل ةالَصلا 7 بايو 5 0
 || 0 ىلإ لير هزتالسو ٌةتساممبناكاذلامأألا فوذوا لج ا انفع دناورط انفلاو ريل سنااتسام نمللربرا 3 هسا
 رحم لوساولاسلاة وراكم اانا نيكس 7” يغب ٠ ظ رلِ اهنرح متاع عيا صوم امج ال بربر مط
 ١ 5 ع اغلإ !!نارموهو ميل ءارمانإرمَقب ام افران عارم
 ١ ا 1 ظ هال 2ع انو توملساإل هل وسي مالكوم تالق

 انلاماَقَو ريل ٌعضْفَو] مح وول
 ||| سان نا 00

 ١ 2 نضال يزهيو حورة زل عج رمل مسار عئررمل ا رنا رفمنرببلا
 ا ]يول بداية مايسب# لاق رئاخا هع
 أ ٌلجازاكإ تومي هنااا انا نورا اهنايلاك تدل |يهرع
 ا هربانل ارم زمامالا وطب [سابالفسانلل ارم
 ا ةنم مخل[ نك نمر لتس راكب كر ارفسنا كلف
 ظ ا ظ : 5 0 نوره ب ديزي الان مدلاربمن لعادل

 ]| يرض هسيترعطتس وهل ساو صينال و راللا يزالع
 ٠ 0 ها ةرتمو سلخ اره .::هياسزمالاومهاواوق ا ]
 ١ هلا ميهيلس مدرج لسا جرس اولا /

 ا ' ظ

ْ 



 لاول

 يراسل وسو سورس: ئاضالع ]

 كانك 0 هييولزمامال] بلال 9
 عجالرنو اًماَضاواَصَق ماقصر (واوزرعس فرس اواودكراذ
 ظ ختي ثلاز الانف ايمس ترا ارئامسال وسي اولافف نرش
 ش "حياد املا يون تصل ذل. اي نوري

 ٍْ ةزيدع وانني هتاربعزع لا ”دابينلا_ اسال اق رإاخرغد يسم
 ا امير خباخاناو دواجن اوسيييلعمسإ اهصيسال هبسراكرلا4
 .داصلا باتوا لعرض ناكو تارا ديوتوناما
 لذاك ةيفسلاو رعسوباو نابت ربا حضور فلا ع
 0 نحانغاقفالوامعمرو دن لاح لعوتومل اماما قلصت لا
 ظ رولا ساب نب وصانع ءانرج الإ كويرسادع

 ب 9 هع د

0 

 كسلا [ سالف اووف مهسافمل رده موادلل
 ا نيرو 77 1 لكك فصول ها اص سا[ وس | 00 .ةرسل ال وطزم دوسان نار يصحإل ث تف
 ا دف رضا رز وهيل شما يصسالوس اناولصت انادو
 ' مسا نءالاورقلاوبا ترح نيل عْولَملا بنجأب
 '  ناكنلاق دن يرعوارشرب ماب يؤسس يسال
 ظ ةزلصلا بثتباد يمال يدل بارصمسالا وسد
 3 د نما صورئارماا لع



 يرحل ]اق عسا نرحب نيابي و هيلععدا

 نواب نواس ارعس اربع رنرمعل ومضت انعام
 0 رمان شكا تاافاهاتيْوِيلعَس ايلنضونلا جوزةسارع

 اًذاَف هيمو ىالجبو [ومبلع شار سيما وسر يد
 تونيلاد لاف اَهطِسَسم اق َذ أو يَ تضِقف طرح دم
 عيبا ايلا يكس يوان مب مماهيدرسبا نيمو 2
 5 ىهن :رحأ اهيا 7 | ربا هند .انعنبع ظ

 راارتبو طسرب ووش ناكإَسو دلع ساس الص[ وسر

 ثيس وبرد مسا ربع رَح ةزانلاَض ارا ,هلها ساردرع
 ربلعشا .ايصيتلاْن اه ةؤرعرعل ارز عبر مرعب ايلاف

 نسال الغزل نيبو بس ةضّرعم ُةْساَعو لس ناكإَسو
 ردلل شيف يةلالعد رصبلا دبم|بو ميل نام اس ىزلا

 ةومْوافلاو ةماجل ا!عنورصسموفلاناكيكللافد
 سر اناا ربع ماسه ديلول اوناانثرك همك ظ

 ايار بارك نع راش املا تسلا 0
 م ىويلع ساو عنا خمو دنانكل اف 1

 ٠ رجا ناكل رخل نشرعبوملا 5 52 5-3 206
 يدع مإسوباِخلا مبعْش|نيلاة سارا اسامدا ٠
 ىلا ن اكاهنعمسإو 2 اممرسا ثلا ملا ىد راِلاَر .: رد



 ] دع 0 رض انيك ,يجاسرح

 ذا دالَصلا تيجانا ملعو كج |ل '
 ل . نعت رع هربا تمل اف شءالازع معسل امد نذح
 . حت واظونْم لاب ساره ّسَررَجْباَنلاَف ٍبراكلْسبماَمه

 ومسار ارزاق يمل اقري وسيع
 م 0 هناكتمشرب الاف انهلت عض

 : عل شارمج ين ٌتاضَولاَم بم مدل عوورسم

 : يما نعاس! هرعاخرتما ايلا 55
 1 فرحا ةءالصوف املكمد 5 سالو 0
 د مسا ١ ا دو عمل 0

 " ا اكول سا كيان راسك الامن هسا
 ا تفجير ح كلل اذو ديطن طابق ديرو ح هيلي نب جير
 0 ميل فارط ابا لال ابفتسا اضف او خيعمبسا
 ةيورع اس السمار اواو 7 0

 5 0و سالم 1

 و



 ٌدمذو مبامَسحءاذلإ| الكر فانتا انتل فَساَو و
 كابا اق انو هّسذ :ةرساأو رحال ماوس
 هيلع ل صسإ هكا فلاتر نارغلا وطلاببجب 7

 فتة انتعداوجذوالقاول ةنساو نمار 1
 مهاربع ءاعااكسإ عمات |وقجالارملاومايرضوامدابلع
 راسا "ينال نوعا" دجال فرامل ٌتيلاح انس

 كلاواا لت ارونرملاتف اسلام ميم ةره ايلاف
 اذ[ ءلاوش انحد|كاَو 3 انئالَصِلَصو انتا فا ى مسا

 ١انيااق بوبا » يانربحا يري الفد( بلعالم

 نا لقريش ارسل ارعرسا ايل اقدح
 يالونل لاف ىرعل والو قرشا فرس ق رمال هماشإل هاو
 وذ اد لوساطاَس وبلا واتس ادلع وَ

 .اطعرعهزلا انفي ساربيئ دلع امتدح ويوعوا
 يولع ساس ناجراشلا توبإرعتلا رز نبا 1
 اوذنلاو اهثرتزتستالو) راما الفنا لئراغلا منااذال 8
 تيدئض يجرم انرجوم ماسلا بواد اهنا ٠ ظ

 صعبا طعزعومرل ا عدإ هيزعّسار روعسفو رهف ةاتلالم
 لاعمال و -5 ا هسا وويلعسإ بهو ازعوا ٠



 2 ناكر ىصاقإرعإاسا نياق مهادبع سدح
 0 واع مرتملا تروعإص اسوء ملعرس ايضا

 ١ لامجوثن ا "ناي موهيلع طاوس مالو سو َناكوارهس عبس مرشع

 ١

 ؛ اانا املاك ىبببلا اديس مصراماقنماوذ كلو

 ضلع الام ل |ةف منام ايبا ةرلا نسا
 افصلا نسف و9 نيم ارماقلل ناصع افا

 َرباَحِإنْلاَسو ذا ةوسامسا] وسر قرأ َناكدقوا ةورلأو

 امدح هو راو اقطاب قوطب وح اهنا اقف سارع
 : لفكر عسا فارق امام تحبي ]ف ن فرسرع يارت] ادرس

 لولا كيفافر معي ال اقهركمكاٌهح هسا وس ازمه
 ”يلالب تلا مرسين يامي اف ال البجا و جذي [يديلعرما
 ُ تناديني مر ميلاق» 556 1ص ئنلاصا اذن
 نيكو يلا هجي قرصا: جح متاح اذ ذادرابس طعما
 نع جزجُيا انجار اق كاز را عامي اقرخ رعب 2027 برج

 تلم معسل تامل اقري ابعّتباثعسلاةإطع
 نيكول جداملل ذم هجيج هيماواواكم جون قاعد

 3 تيالاوكمحيتلا تا كلا كمل اهو هسلاَفَو
 0 لهما وول ساصولا لاق ةربرشودإل افو ناك

10 
 ا

١ 3 



 وعكوجوتل العجم تيفال للزن ارناف جلل

 اربابولا يبل ديالا“ د دورملاهدسسانلارم اههسلالافورتسكلا

 لح 'قيصم طار ارصرلا ا سيرم كردي ب ثردااو فزئاامسبزت انهلع

 سوو |غرمف صار عج ل عبو دلع هال عم ظ

 دهنومل اقف رؤملات ربوع ولضيمحلاهالصو راصنالا ٠

 ا زملاَورجوت أو عمو هيلعشا صدقا وسل عورتا
 ا اماه بيلا[ ارح معلا اَوْح ومحو وحمود |ىردك

 ظ لوسراكلاةربا رجلا درر جر عتكف ا سوك انا
 أ ا 0

 ظ ا ,داخنقلا 1 5

 ١ للهجن | |ىلق مس روروسو وإلا و

 : | م" يا 0 تامل كن خلا ثرحولمنا

 ُ رمبلف مد :[موركز اشاد وركزت ثييسا ذافن وش"

 ظ زاك اكسس (نينرشي سل م لس مويا باوصلا
 لاب تيزف ودام ةياامخرب ةلازمازو

 ا مم فوم فلوس
1 



 -ه

 فس ثني :اورمعإ ال انمار رعردم نيا وعر
 ١ الو تازتيؤصمهيام اقم انزال هسالَوْسَر إو تال
 | ظ لاس كرما اوله[ وسستلف باكل طاووس مكباماُي 7
 عجلو و باجل ليات لزغفرجل فلور !ا:ملكنر نيدفحلا
 ناوير تعرف ئفميلغ تلا رضرلغْسبا 0 هولا

 ر نالاقو مدإلا هزه تراك 'نسلْرتخاَجا 3 007 هن اَنأط اهنا ىعوبا
 ازهباششا عمدا ديئدلا# بوبا عانرخا رمل
 7 نوماس ةزعربان لم اجحالاف قسوم نأ بع" 558
 مادام 0 الاربع اح

 ا 0 2 0
 | 0 ا اتا ارباع عزمي ]وسلا لة عنبف

 ظ طر هموو ور حييل دقشن هللا ماكو يل
 1 ورفضوا نال نازل ةللان . عسوير در نوادر و 3 :انرناف مالَضحماقا دارت افف وس ٍ



 ازام والاف نمير عوسح در ْموْيوَوَسم هيا در راع

 مسارب عت انزعلاام انتل قسوه دبع اسرحب

 بوز َمَوصسالفوا جيك نحل ناكاذ ا ان سانلالعافا مك ةابقل انارجيف افاص ارا يو طعْشإلَسمَنإل وسر زارمثتما
 ىللاك ٌفسومْوَد ساد ادي شاذ هج اقسان اف

 لوس ايات دش ديبار غور عئريماشه نع كلام ظ

 اع |ف|صيوأ اما وإفا :ارحد يارا ود سارص سا
 ' يابعد رسام سهيل انطازلا لج دكسلاا ظ

 يقماءسحالت انسان اول ءاف يلم زقلع ثيل . نا
 ليوعب اهرب انرخا لاك عِس ُسمهرا اني اف ليحساثنا
 1 ايرون ةانزح يعسإاو ةريرهابإز أنها اربعيبا
 امل َءاَصح لوا رار ابجف َةَناكعَأ ايوميلعشسا
 - قس هنسزعالا مجول قيفتالفرك وح يضتاذإلاقف
 نومي وسال تئانورسلا و مرد ة توا هراسرع
 نعام ةوع يللا امل اقلب وع امدصقالصلا
 هل ةسيَنهارخلربعساباو ةربرفأنإب نجلا ْ

 هسللوْسنْ] د |تارمسا لب احف ماك ارإَو سار
 لا ارح ارينا دال 2 سباْؤَص
 ءانسعغخ ىرسللا يدع هراسبل در صمم هديب هج



 عمر ب مقيما نايوع وعسل كل اوت ةرابسرع جيتا 1

 رياصلا ارك دداماقاذ ااا توديع سار ضياع ابا“ ٠
337 

 ٌلاَبلائاسنا دعبل هدا 01010000
 ناو مديل حا نالا يدل شمازسوبا

 ثعبسلاف ةدانق اًشلاقْوعْساَنلاَفمْما اسرجتك رِسلا
 01 :ملا ناكاذإسولا !اًمدلعس اصول الاملاك
 هسر توا وراسي عزو وسر هالو ميزي هس قرااف در

 نجار منعدم ايلا رف اريل العسر ح
 اهيا رَمانرَا و يطش ا لاباريعسا
 راس دكا هم ميرعوا هيريرعإج افرام مواصع“

 ذو غرو سلا عازر ج حس عرهرلارعوكرسلا و مرق دعا >
 قيس ِكاَقَمْحا اسحرلاو قالا رانك بيان
 2 مس سطر طرنلالاقزاةبلا زكا تكمشلاف غدا اسلاك

 ل ناقل زود تم ناهنة ايران طخر علا 11نا املا 5.
 حاوراسورعرعيرع اززاانبعا اق ارمي وعلا اسردر لاف

 5 ينمي هالو لصيف مادام اخ مساجاش اماف مماماوصمإلا
 ا ا هصسرد ؟ توا هرابس درعؤ صلو اكلمهنمي درعراف

 . رقاش] اي]رعسارب انا د-وةفرطي ار فاراونماذا
 12ه ارا توديع انميناناج سارعو حاملا



 لاقت ملعوسرشو 7 ميهارككّوروا دب خيش ارد هينا وهرب
 ديف برو وجاب اها تاه ماا ذامكتحانا
 ميادر فرطخا ءدمرق توا هراّسرعيرلاو هلق ناسا
 راد لع انزل, لدندو ال ص عشمجب رود فو

 ' نس مهاذبع امد مفلارك واف :هالصلا امامناك سائلا ٠
 ]وسو زأ ةبر د ارع جدال ازعدانز زل اناني امان وحالاق ظ

 قجاَمِساوُفاس اصول تؤرد لمزاقإَسو نيل ءريدد ايصرسا
 1 وح كرو ءارودمرك ارالفال ونمو ركشوكر ف ع

 لالا ري سار علم زم الو متماس نسولف ذيل اروع
 الصلاة لاق نايل قررع ::ةالص| مو قميلع ساراس ءلااس. ايدو

 لاف ظ باي ءارايكع طار لازال ا ع ورا 3
 - . يطع كماز الا قسوم عادلا ولحم

 + مولا هلم وءاسو غاذولا ةئيئاهزاوإي لزم تضاقلا ظ ٠ غ المو اساس ميلعسال صال وسر نارمعرن مدنا ديعزع ْش
 300 قبر رقيروسملا بزل اسرهم 0
 5, دبهرع مبالاة وسلا وتلا ويلعتو قيل تح 0
 دلال ول عرس وصولا اتساع مزز
 هلعرسا ضع ال وسر هيوم انا ”ورسكاف هويتنا ل اقف
 هبل تقليمأو هال ومطعم مسا وسر خسف 1 1

0 

 ا 0مم 0

1 
0 

 را



 بتال اوم يلعسالَصوتلاَ نرجوا خيطي يدنا

 هيمي ناهي ا ا ايد ظ

 .ناحذا ماطعأالا ارحاعربَن اكامك مياارساحل اخ هالصلا اوه "املك

 لاقل ع دافيه تيدافؤاذ قاعاممالو سد يلف املا
 ظ راكم اقن بف دينو ون طز حإسو » نياغرس لت مللمس نا
 كفر اكل اقل | فرن معبزم هئا] وسلا حطتسب
 مضعرس سا وسن ع مقل به خش وسوم اللا قلعتنا
 زال وأمل مهسسا اللاف لَ امرا اذا ةلعرشفم
 ةمرحت وويل ةسالض مال وسو اا زلنا لماع
 ايلْسالص سال وسما 8 هد صرحت حن مارعاَئياِسوم 2-6
 0 مش واجي مور يسمو روادطل ع جرم ب نيسنم : ايزيهَر داو 3
 ظ نما دوي حار عكلامان رحإ ]اذ د قس وبر هنانبع اهي

 كافه !ةماعطل ةفغ :نافو 1طونانا سرا ل اقف اثمقك
 - كةلباضفلا تم انموربارن تللساوؤلظناف اوموق هل وعيا
 |! لافت يلازسلفلا جونو دحر ياا نامللاو الو
 : يرش 0 ا ىلا ا

 7 قيال عيش سال دس نابل اهنراتعرع جيلنا



 راكناكمىلا هل تسالي نمسا بجمال
 2 رجلا ب ابنيارولصف هنلانفصوإءوميلعْسالولا
 ماس طابا دز هرعت يراعي امل الص تدل

 درحالاك يامن رباع ةعيترمل اق قيللانلاةريفع
 1 باوجازموهو كامب نيرا جواب ظ
 ظ الو ىأ مئاراضناللت انما دب هديننز م[ وةلعس ااضوما

 هاا كعب نرانألف هتتالو سريان ]ربع 2
 يئازأ عامل كلوب و نلايداؤلال امر اطمالا تناكاذاف

 قوص وانتا ههالوشرب .تددوو م«يص اوردر مس

 است و ملع هالصور وست ألا لسا
 واو مر لسعسا ءاإصمسال وسر كعارذف تانغ 4 ساشا

 ميول الضال وسي نذاتساف الاس ران يحيك ظ
 يي نا < ناالان ُمَتيلا[ْجورجسا عر هه ذاق ب ١

 ريال صسإل وسر مافن تيلانمةيحانيلام ُثرساف لاك
 ,ةررخي هاوس تك صف ن فصلا يكسو
 اوعيجافدرعيوو ةرارلالهازملاح تلا باتل مااهانعنص

 ذي مساند تدْرلا ساوأ اند“ يدلك ةف
 ولذا[ صهيل اللوسول انف هاوسرو ردا يح لق فانمللد

 ههلاهْحْو برن لب ارد نأ ال | ىلاالل اكرق 5 ارمالأرلا قالا 7 ظ



 ةدومملا

 ل 1امنمتلا د نكس ملع#سا 02 منْشاِعْرَع ظ

 ] َنيقفانلاملادصبطكو مَمِحَ ىرناناَك اه:لعا كيما سالاَ
 ظ دفا العمَرَحيَ سان انإ مدي سارصسإلا وسل اف

 ١ ديالا لوخذف ولا تابلكذب هقرصف عيبلاتبا
 ٍإ انعم 0 هرددلا طا جرحا داو ارم ن اكو

 ١ د و ةورسز هبا عوير ت تورربالا“ ازعْربعس انا ٍبرَحْرْلَس

 دوبفرشجت]ه تس اراعتوراصنو هر وم ماك هناي
 | مو عهدا خلا] وتل لس اهنإكمرخع :ووبلهاملا رشم

 ١ ةالضلازمرركن أمور هاسمل« |سنارونة اود ا هسا نعل ٠
 ا ويلات اقفرق نيج انسانا روبل
 - لشعر عيعاشلاة تار مع يح ةدادالادورمابرلو
 ١ اقامبكان 0 اوشا عفا در خلل اف

 9 : ا اضناهيوتنيلاب :

 5 تاس اوبال ا 2 2
 ظ 5 ءاناذ ٍقوعنبو 0 ازعأل را هيلو

5 / 
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8 
 : كرتعو اهرأ مم ْ

 2مم رات وافر اغلاو .لازسرا مول رشم درا[ سوميلعسااضولا ٠
 ركون او هلال عإَسو 00 نطناوانففوسلا ٠

 ل صواب دانون وحيل وساغلا1 هندي ظ
 0601 امياوينذل اصبارمكيلصيو) الملاح جار نأ ٌَدَح 1
 ظ لانس بوساةراغلا القير امال |ران
 :لوكاامْيكَن ناهي ضالة لجو عسا ممل طال هسادإل
 مس سارا اماك دكت ورا رووا
 ١ ف تاق توسل مشل تلا زارتلا هم

 ولا نولدشإ 0 ل ظ
 دلما "ةدوهو مجنإ عميل تيونلاو نورترثرفو

 قوالصلا ب ا. ةرجاهيلاوراصناللزغاف رحل م خالا ش
 نعال واعْؤِعْساملاَم ود نول ارح ةلارضسارم
 زوبع الزج اسفل سبوع مائل ناك
 3 بارسال نإ رخل ضارب لص ناكيل هش )
 ني دحاطلاولضفلا ند مقدَص نب رخلرالا [حذاومئ ةالصلا ظ

 لال شرما بارا عيان رعرشايبعانيل اق ناسا ٠
 0 بيس أي ماخم هير اتلاف

 لاو وزعمشا محودب - رار ينو دانواذوس مارق 2

 انأدئانلا هك دباعشسإ ايوا لاو دمع 1

 9 تنوع



 ناس لاةريابع سابيع ْ

 لاقشار عوج املاح كليم اضيق 3 خالصلاريمارك 1

 ظ ايما ارض نيل ل الع امزح بيصا
 5110 منا وسو ضف هيئات ١

 نان عطفامة مولاي [ًطسرامظَد ابلادمر اراقرفاضيلع

 اولا ضلال اعز ع عفان فريح
 عموم ةاصلا تن ايوبوو خلو لام
 نركيالصلا ل م.لعسان او الع اركَذ وو بالعلوم
 . قاليدزيس اربع علام ىرجلا ف سابع يحيا تفعل
 ول :كللاق لوول عساس تاوَسَر نار عير ها سيع

 ظ 000 اراوبولتناال رايز عاالوعلَع
 نرمي لصلا .بسح اهمياصا !يكبصنال ملح
 ٍ 4 سك ودول اهواز )السماكأ اخينا

 7 راج اهيعسارع اينو ند
 | ير خشب |هناد سلا! وتل ساريا! هس

 " ٌينيالَس دا هسيريل اقف نول زان نارام تركز ٍةنْرأم

 . هللَصْلا ]داو لسا يغلى تاماذاد مده واايلع
 3 69 رالي دار وهلال تدي أو روصو الجسم وف عاوز

 ظ ١ داازع يعش انبحإلاقناهلاوبا اشرح ث تاي هقائنع

1000 



 الاوربي سارعو وكَساَع 1071 وجا

 لإ روبط إو ملعس الص سوس كنا
 ا ساده وهرز اقف ههجوناومتكاهيع ررغعا اذاذ ههبحو
 ا مز ذا سم عبار وقاد قرا منلاو: دومهل الع

 ا ميزت رباه نرازعبلا نعوم هان امر ساوخنم
 1 اا يمبِلعْشار صمَسإل 5هدزا ةردره رع بيس دانس! ١
 ا 3 00 تفس فاول ا كومملا سال ١
 1 مطوارمسرمالا) تاعح بي ملع مال صيفا لوف ٠

 ظ را 7 ميتال ناييومافلا

 ظ ء لسا ولالا ارب ئزباج ايلا رقما بارا
 ظ تونا قواسنال مدح يطعن 2

 ا 0 7 وروي ضو تامر وسلا

 ا © عمدا تعيب داكق م علال ثاحاوإمّيلق ةالصلاونكرداةمإزم |
 ْ ظ ا : 1 قاف ثيطعاوةئاتربانلإ| نيو هصاخ مول

 ا ا نعيماساوب || سيسر كس ايدج ملل ةارلاسو ]

 ٠ْ ظ ما اة ٌكيلدَدا ذاع وبا زعراشم

 ||| 3 هرمدحا .ءاهلع بيض رف تلا تناك ْ

 ظ 3 حش بو دوهوذ 0 اهنمعتووا كسي دان ظ
 ثاافوبوهناود تف و داطام ْ 1

1 
 داش



 : يا

 ةذامعوعا افلا مساوكتلاف اه فاونتووحيوو شئ وقعت
 قومه اوَزاااَرهَكاَد ناافمهجتودتلاقوتفل اك دم رمل
 سال وسر داكن اقوه اذوهد مرت ةساناوزتعزمب
 2 اراها ناكف اهيع سوم ةّْساعْب افتاساة ]يول عرسا
 سجال كلاةورنع تروي ستان نانف نلأَك زةنجواروتلل
 نموا نبدو بيج ديرم جا ولا موتو تالا اسلي نع
 رمال ىف اهنعسا زوم اعتلاقق حارا
 بات رللانعزترف اقانمَتهللايعفنيبن رم
 ظ , هاريس عيال د رسم اسود ارنف هفصلاَباضاناك | ركيازنجاابلاقودَْصلاَو انزاكن ا يوطشال سنا الع لك عالم رةرسازعالق وبال افورساا3 لاجل مو
 ا باو م انين كونا عزب سان حف رجالاق خذا انئرحلاو
 | نيف اسيحسو هيلا صمسال وسور ريسم مام ال ٌبزعأ
 لوس راكي زعشاخيا | نر برحلا هعمل مسالا
 ا رحيق رمطأو توما اصِسالو الاقدم دعس
 | يضاف دكسو سناك تاق و رعْياَنسالافف تبيبافابلع
 ايل اررسيالؤوه هالو يلا قف اوال ْ ل ميل سيضم ل اهل أقف دع ري 0



 ةيتيسيييوججس

 ْ 0 "ريلي نانو ناطكم لصلاق اً ارعسملاةرسلاو |
 ْ نال زار عارف رجلا إاذا ب اميز وْئاضَفت

 2 مسا عزير ماعز علا امانرجال اق ىردودّرب مرا د يع اسرجرسإ

 3 كي يام ا اا ظ

 ا ١

 ظ ظ ا رويملا,ازربرمعرم اورد ابدت مرسلا رف ناكررعس ال اكو
 ْش

 ا
 ا

 التو دنر حب[ ميلعْسإصَ وبس 1 50 4 629 م 1 ا ٠
 1 لَن نءاانيلاف ينعُس فسون انرطعن ارت اراد ادي امام وو ظ 000

 ١ اربع تاردعللاك ةرمر هيفا غمر احيفازعمسبإ اق
 ١ ىاوطيدرو ام اساماعذ اراامأ ادرويإة ل ةررمهماَم ةفصلا
 مدخلا خلا ءاهنسوُف اَسلا صم خس اماهنمؤفف ادغا
 ١ رْوِسمْمَلف و والِصلا بن ايويزوععركنا ةّبهارل هني
 1 - هاريرتسزنممرفا: داي ىزدب] عسا ايوب انك امن بكل او
 ا رامون مالو دالح سرج يو[ ضكرجبلاب
 )ا ظ ومو ومع سايهْلا تالا مسادبعزبربا نعي ندوب

 ١  9مالو ةدانث_هانعقدرا |
 نة زخم 0حمام أ 00 ذاق قمل |

 قعر هالَصْبْو َماَداَمملرح الش ملال !لافيولعسا
 يحتل ناب ب ا ةمدارملاهل غل لا ونن كركم



 ْ :ءاززل اانا ةراتعئمزيزعلا ذبعإياَف كرسم انين

 ات اينقْضَرَوارَجخِنإْلا | اياورطا إرم 2
 افرح, ةلريابعئياإلاقوالبلةالا امنورحتالْس اهب وهني
 وفعل دانيل سادبعُيي ع ابيدح را صيلاو طويلا ترضامك
 ردا سارعيا اناا َناسنا صرع انة مهوب
 ْ نيلاياينسإامسوميلعسايصمشالوسرد روعطع اكرعالز ا
 : أنو اًمشوكموب | ميق زميلها ٌينْحهردحو ل اير اهف سو
 ا وويل هسا صسالوست رهعؤمب اًنبلعمانبو رون
 ١ ريل يع دار نع مْرْعم بح هرمعذاعاَو ودب رولا هنبإلاب
 ' العم هرج دبحو َمّصفِلاَو خسوف ةراجلإب ةرادجيؤبو
 .يممالاو نواعلا با جاَسلابوَقَئسووسِوس
 ْ اور امج زعمسالوذو

- 

 ' اعساةريعسياولاا فا طئارع دن,ةلويابعْزسال لاذ هتركزع
 ْ جلف هاكر حاف ماضي طاح وهاذا اًهلظْئاَو هنيرجيم
 ' نبا ع رعانجإ انقر مسالا خلع ذاوح انعام
 بازلاضتن للك هبلعرمالص ملال ةارعئ يا يينل امو
 1 .« هيلا رموعيب ةيغابلاةيفلاولتفتواعنيو :! وزدو نع
 ! بكم : اينندلإرم هسأب ,نوعاك امعلوغيلاقرانلا اناويوعديو

 0 رعاياك هبَيف اسحب داوعا عال اور لاب اعتسالا مي



 شال مشاتل مير عورإ ودور اقرنزولا

 نيرلجربلدل اًداوعال لمع نعل امالْغِعسْرأ ارم
 كاكرذإ اربانارباجز عمار عرم اًريرداولاربغ املا نالخ امزح

 نالاقاَراعامالْعإ ذافد نيلعْرعفت ميش : نابل الامن سرب

 نيلسْرِْ دع اندخإ مسمن تيايوبملا نرخ تن
 َنمماعْزأ طيِدَحْلَ .ناؤرمع فرجا بهز يالا
 دود ا هارناومإ ليم حممتأءدحف دانف ٍنيرمع

 زوز |اسم نحويكس انلا] قاع وفل َناَدِع

 لاق اني 0

 ب ها يبل يع 1 2 ١

 كما وبل عساه ضمسا] وساق ءماهسمتمو دعما
 اني ملجم انمحر سلاف رورللا“ ب )2 اهلإصَنب

 هيبارعك «درد|با تعب سايب . دعا انئلاقرجاولاربع

 - لئيااوناوا انرح اسير مؤ ريماس هيلعشم اضاع
 احراق رشئيلا| بم موطن ديالا هل اضياعرخارلت

 باع هلو انا ورمرازعبانرخلا ناولاوبا ٠
 تيس[ ناكر ةزبرهابا همت تان َنَِناسحْعسنأ 5

7 
 م :



 . اَهِعاَبَِس دام نينسيلاقو امال تين 4لاقو ظ

 سالوسَر ماتور |مناف اهبنتعاف يلح

 " بلاطورش نوطرشاوماّلاءاملاقف نما ل عاوديلعمسا

 كالا ويباروسو نعلجل ناتالي هيلعشساوصتنلا

 ظ م بلد باصا تب اهؤيرموللاةرشلا برب
 انجرح نسم كربأ ايلا وسب نعي سزحلابع
 0 َتلاق 3 00

 رهان بحاول لو قرح بإب هرعامونإ ويل شيام مبا
 00 درب فراسلا يدلشااصمتالَوسَرَو
 ٍإ | طابا وح توا انا 0

 ا 006 7 1 ا 0

 ا 57 : د] ودل عسا ضال وسي) اجاملف انلالولا وكب

 ١" قضيب الوسر رم رمزي نسا ةورنلا عاود شام
 ” طار اودل اريبل متنا يكف نيل ار طاش :ايممسا باك
 راش 56 دبماو هردرمن ا ةرتوعير عوكرتملا ام اورو مرمّؤبإم
 تعزو نجلا "ةزمدرعوجزحباةولابعو وعل العلا



 ديلا ممرالا اضاف | هنتنتو ب ةِشاَعُْتعَسةر رنا كدرلي وع

 يرمز روس ودانوح القرم مات اقيم وا دعانتوج
 ناك سد حوران اضاقتونا .هارعللامْوب معك نب هساببعيع
 هدول الضيم وس اوعبس وحاب ايا ١ تعبر ارسال ع ملعمأ
 د انفه رج سم ف شانحاملا جنش 4-0 وه هوإسُو هلع
 ءاعّواو ميلاراشاوانَم كتبحرم حلا مننا وسرد كَل لاق د ب

 00 وضل 'انمئلاف سال ودرب 05 دقلل اقّرطشلاعا

 حين ساو ًاقلاو ٍنارصلاو قرت طاقتلا ورسم ار ذلك
 2 انوبان :ءتارعس يداها 12

 مرملع مساررص مار اش امكن اكاٌد وسم ارم
 ىلعوا هيف ليوا د ميو داكالفالاتفّتاما ُولاَقْف نع
 ل ةراج مرج _:بابابواعإصف هيفا ارق
 2 زر دبور سمر ء| نمر عوتشال زعةز محض نع اببعانسرخ
 وقبل ةروسيرمادال الزنا ام تااق اهيعْسإ و رِشاع
 نا مارتمر سال اوي يلع سالصسالوسر جرحانرلا
 تريب اهيا قو بسلا رتل 00 ةرايعر وبل

 امنيا رقاو ننس اةذح اهُبر ريا نضاشيول الق
 2 نادال ةارمأز ازاةيبرهه ار عع هارضازع تباعد

 7 2 مدلع مداراصوتلان 0 حس ل 7 لإ

3 



 .“ ىللاو ءانإو لح

 ' عيت! فر سلام بيطار ةماغا والا يقل

 بوما | نسي ياس يلورل بم اناهوذلع
 دازعد ابر ننرمهر عون بر كوعجت خف حوران امهر
 . الكنز لمار دعاة تو ميلع سار جالس رمرم
 ٠ طيارات درا و رود ايلماق ةالّصلا نلعَعطِ اهّوُعَدْيظوا
 اوراكل ميلا اوزطتنواوصسسا ورسم راو مرمظيراَسملا
 يرعيرمرحال جسنال اقام تمد دعاب تراس الو

 1 | ملسوإسلا دال استمالا هاف اياشغاخ هدر رد حودل ١4
 ] . دما ةراسيلا طا وعلا ماب عتراكو رسل اضبا
 ١ كأ' ردسي ثرللا ايلاف قسوم هيدا عآسدح
 .امالخ امولع ساه وبلَتعبلاق ةربرفاباحسرنأر ادعس
 : وطير ]نايم متم لاقي ةفرسح فكر م] جون تاك د د
 1 سو نإ مداراصي ةيلادبلا جلسنا وراهم مرا

 م ممالوسر| اربعواو سا ال آلا "ال نأ نههْساَ] ادرس إَدبَذ
 ْ لافتا يركز اسدحر مرتو تلا ر ساو عملا هنياب
 )| ل مدنا ضر مشل ان ط هيب نع هماتتص اني اوس ساربعاش
 0 0 قرنا هونزعسيماكافاهع
 . رماد مخمل سيزك نم ةدوحل روع او ةقخا ودلع



52500000 0 
 أ تاطابعئالاقو ةاللرسلاف معلا ديينسفا

 ا اندلااق سوني سا زب عار هويدي ميلءمباواصوبلا

 00003“ | تيسررعينلابةورعزعاو وبرج دير علاه
 م وويل عسا اهصسال وسرور نوكش نا افولسمارعّولسوا ظ

| 
 ظ

 | : وشم تحطم كار تاو نئانلاإ نم طلاس 230
 ا تانكدر روطل | بازقل تربلا بحبل ءاصنإسبو ويلع هس ااّصدسا >

 ظ ٌواشه نيداعمانلاق وتل بديع اشرح تاب روطسُم
 ا رسال ميخلاباصص|زمزبأض نسال هداني عيبا يئدحلا

 ١ ظ لنا تاس ها فس سل

 ١ رتاج هز د 3 الاد“ ةاع 1
 مبوب طا وصلا بطحَل اورد دعس |رعييعس نبأ

 | يسدعل مغامر انتخاف" ثمل رلانومارإا نعام سو ابنرل انس اي عرتج اناا

 أ اًميواسرلا نسب اًبعيحَس اكن: رخل ازهر امش
 ا هلع واصسا] و سو نكي وز عسارن عامر نخاف هدنع

 أ يما |ىكبنالركب ابار أك انملعارد :ويازاحو ريعلاوف ليسو.
 قياؤنازم [رتع ثالول ورك وبلا ءاامو وناجح يئن, 1



 1 نادي اف بوبانعريئ. نامحاثالاق هيتس هني ظ

 5 "اد وييرشا سالو تيل ةريزهابل عونا

 9 586 وتورم 3236 ارث ايات رخال البلخي

 ! ]احلا ادع اميحركفا ٌابالا دسالا بابروسالا
 ش نيا ع وبركه رماح لحل تديسلاةرإلانْيلابَِجْيبْب هوان

 تاميزلا هصمؤ ولعه ايصال وسر جرديل اهرسابع
 5-5 هيلو اري راع رع ورع دسار اضاَعدْي
 ١ اماررطف ا ازمدلامو مسنفيو كعتمادحارج انازمرتبل 7

 ا 5 الويب ةنرل ليل انلإزم از تاكولو
 0” 1كيلو سئلانمزو رون و عاون نما
 دبع لاقو سارعوا اق ٍرِجاَسملا و ديلللا قلغلا و با ونال
 يعطل كال لاقلاف جسر عروس اسويخ ني هما
 5 نامعنلاوبا اسوحااهي اوماو هربابع نبا رجس تبانولرلا ا

 ' ١ "قفط رن ةءاعرف هلسرق ودلع ساو ميلا نارمع
 || :كيزرم ٌدماساو لال وسو ديلعُسا الصواف بابلا
 لاق اوُرخ مواسم تيل بالا تولع :ةلطئب اخو
 افق هيحاونعاو ُنلقف يقلص اقفالالم 5 تر دب ارم
 بلد اباوع بهزفر معلا ةزيناوطسالإ رم
 دعما نم ّيعسبز علل اناقتك ميلا لرش وحد



 : اسمع علان ةمامْمل اق ةهببحيوب نماحرب تارك

 ايي هيِجاَسا او َتوّصلاعفر تانرسللاهراوم

 نجلا رمل اشراق ليعسْز يأ ارث اًقدماربعت لع
 ايا ثنا لدم ند بياسا ان عوومصحُي والعيال 1

 بهذا اقف باطما رمعأذاق ف 200

 لمازمالق اهتائءازموااتنارسّل اقف 0 ظ
 عارضا ن دؤزت امكتعجو الرزبلا ااهلنمانهول]ةفياطلا

 انعخأ ]اق نحل اسد وول اهصسا) وسر رهيمُو ٍ

 ةبعيتملا 7 اهنرارخوبز يس وبفرحالاق بقوا
 ترحيل ند !نناض انو ده ضال ابنك نال م نر مسنأ

4 

 تاك 2 يشمل وسوم يلعشم ىصسأل وسر دمع ميلعمل 9 د

 لسوء هسإ ص هش وسير داوعبوحامهناوصاعزتراف 1

 فلان ح بو هيلع سإ[صمس ل وسرامملا جد هتييؤوهو
 لوس ليل اق يعل ابل اَعك للامن بكد اسدرسلا ظ

 كوب طفرف حالا لينجزمرطشلا حضناهرسرانش افا
 - ا هضفاَْمْفا سو ميلع سا ص هسا وسو لاق هنا

 ليلا يراآَمَاَو رس اسوحر سالو سوايلاو ولالا
 لع هازل لاس اةرمعتربانع عت انزع مسار عيع را

 ىتحادافونموتملاؤلبلا ةالصُي يرتانريلازعوهوإشم
ّ 1 



 . ولجأ لون ادا وضاح اتي ل
  ناعلإبا اهنجضوي ماا توبلع طالها وتصرخ
 ْ ين الاجل 1 رمت ازععفابزعإ َنوباَرِعِريِر يدامحاشلاف

 يي اقفرللا الصفر اقف ٌبطخي وهو و ويلع:ساوم
 ديلا اهو قيلَصرف امل رددت راو واف حلا يئس ذا

 كراقالو نأ مرحوم عبرا اربع سأ 11

 ' ٌفسونْسْساررع امزح ىلا ةوهوإتوت ديلعسارصونلا
 ظ يلومؤمابار نأ رلطفازب مهايرعرمومساز عالم نذل اَو

 صال وِسص 5 اة تلق اًودارعور حالا طفانإ فع

 را |قافرش وغلب 11 فرجا و[سوميلتسا
 ازفاههزحلإماَ د جاو تمحو سول عطنا لصدسا
 0 8 0 اذ ثدحلاامأ وياج ل طرححلا ماهر ملل

 - يار عر تالا ميلع هسا ص سوسو عرف اهل
 تس | .ضنس|و ةرختإلا ماو هدأ هاواف هامل يو اق مرحاامأ

 هينا 56 حرط لن ربا ضرعاو ضرغاف دنا اماو خّسمسا

 دك||مر عنا :هازبعادحإ علال رويلاو؛ اقلتسالا

 سا نإ وسن ياروتأ معزعمةزند جاي بابان ٍ
 1 ىرخشلا ميلر كرحا اعمار دو ولع
 0 دفاعي كسير سا هبمم نعياهشنإ اين

0 

 )07 كاب



 2ب9 هير ايللررضريعزمويمرطلا 3 نوكير وتلا بسناب

 نعيشيلا انيك ىَج انرح لاهو ٌبوماوُن حلالا
 جورَوْشب اعنا ناهؤرعيلربحالاكر رس أ هين نب نعل ضع

 نزانانريامعوولا وبال دعا ت افا نت ناإصوتلا

 . طلع نوؤيلعهسإ |!صمشإل وبيبر ر ِهْيئانْْن اال موب |نلعرس لو

 0 دج |نفب سمسم .نباة ركب ىال ايزي ةيشعيو ةرك راهن قرط

 موانبابز ريالاً و ىلع فق نارها اودي ضنا 1
 دعوا اوبل خو سوما ناكو » جبل نورطنو دنم نورجمل

 قلنا“ لا . انااا مرر اك ذعزرفاف َنارملااوقاذا ٠
 لفرد رمس نوع اصف وساارعبمو خالصلا

 نعرتملان عفيوعموبا اَيِلاَق دسم اندحب نلا,ملع
 جبل هاللي ميلع ذمار مزيل رع برمدا زعبي
 ا مجرد يرشو إم م قوْسُو ميالصو بيو ملص عززت

 مالا مللصلا ليون ارسل اور حافاضا ون أذ ارركرحا نا ١

 ا ذنعطكوا جرد !هيسارعفرالا ٌهوُطخحح

 ”تيكولصلا تناك أم" ٍوااَصَو نادرسيسإإ حا ذأو ونال

 0 نا اًوامويلع هيلع مالم لهو

 71 حن اًصالالوتت يسع االول 3 د ا ةسرارولا هل /

 دعت ة رواجا 0 اسحموعورعال ا



 ظ ”ور معز وارعتبان غمس جف ا واسمح 222111104
 نيرا عاني ماو ماس سورط هاا
 هيازعفاول مص ةظوجا ملل فارم يردلازم كسر
 وبلعُس ادصٍسار وس] اوان لوهوفووا عساك
 ' ةيؤالخ ا ران يرمانلا مولا كيقباذاه كسار ارا
 ظ نهورجز عم درتربا نبهان عنب .ةدربدانكنيفسانتلاةوج
 : نايثلا سوال سمولانالاق لو ميلع هناوض ونار عسومفلا
 ٠ ”ملاانيإ كى نا اهحوَحاَصألبْسوأَصِ وضِجيِرَْْم
 لضلاق ةردره از عيرروبسةررازعوو كي اانوحا لاق |ريتسرما
 35 نالضورح ا مونميلعساطصيسا) سراب

: 

 1 ا َترِسْفولور رهونا[هتاميرق نيستا

 وح اصاب لبس كرسلا عينها ةريغضوو
 رويل ناوبارم الا ترف ىلا مولر هطلعئمالا
 ٌةاملِكُ :زااهورشف رادو باموفلأ فو هالضلا بشق اولانك
 لوس انسداد كراش وطوربو ل ب مونل قو

 ا 3 دان .اكاويلع نافيا رعمورتسلاماققإ اهني

 .٠ الواوا عين ملِهلَصلانعفم تيا
 7 وا تل اًملصُعَمشْْو حاولا قنئسريلا وذ
 ! ا هدوجعب] رج ورك و ةيسد خرم وللا وا

 1 4 < ١

 مخ سار '



00 

 0 ظ
١ 
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 نصح نام |كضيلوةملَسُم هولاَس ننال
 يلا عضاولاوز ضل ةرط ع زدلارحا ملا هيمي السماق 0
 2 ًاسدح سو هيلع اضن |هنوَص (ٌ

 ربئرولاس تمار لا جبع ب سومان سرر صف ا ظ
 لضنات اكدابأز ناب داب لدم يرللازم راما يرةيسا
 كمال نو يلضيإ سو هيلع كولا ار ةناواهيف
 اوزيل تيل ضنا مارمع بان ععفا انْونَوحَف
 انامل مهما الا الكر كمال اف اسفان كا هآلاْوُملِعا الَملاَس
 سال مازاد زل ارد فربا اسيحراحورلا افرتنرممسو
 رون مهازبعرا جاع فعدم انا نابع

 قبالي كوني ناكتسو لعساوضسال وسوْنأةرْخا ظ
 ناكيراارصملل حن 6 وت ك 2 ور اريح نبح 1

 42 واقر طلا للتو ناكر زوزعزم حبان اكو قولا كذب
 ,اطينأر انا او نايبزمرهطاداو داو نط بزم طبر شوا
 رجل ارلعرسل شب د دج ري سَرَحل ةيقرشلاو داوبل ارهشيعقلا

 ىلصي ويل جلخ زرسبملا اهلعولا يالا حلو) ةراحيئزلا |
 6 1 ديلعطسا صو وس 20 نوط هرنعهساربع ظ

 ناكيزلا تال ذ نه دوو طنلاب يول سلا ديال
 هيلع ال هولا ناو ترميم يمس راوموشوسازبع |

 ب |

1 

4 



 ا قياسا نس يس
 مال ولمس ناكل ولدت ساد عن اكرفوءاحورلا
 ْ خصل م . .رصلازل دوطصن اق مون بعت سرعت لوةناتدلع
 ١ مل قول اوبرطلا اعل اي
 ' اهيل فرعلا اضف اكرمعيبان اذ كلذ ذكور دك ةبمل
 0 اكدوا لازم مضلع

 اب
 دمام 7 3 ا

 7 اصب ناكل قاب حتما الصنالك احورلا

 ب 0 0

 ماء



 رمظلاصيش ةرجاا ندا سوانسَم دلازم حوريوييادبكياك
 اب سالني دّترحر معرب سانرع ناو ريالا دو
 اره ' نود سم ق يراعلارايزعٍتاكسرعُل رت هميلع

 ولكم برق قيرطلا ناو جنب اشو عارح 3 صال يسال د 4
 20 ب راهو الضر رمغنس أ لبي راكد ظ

 :1ز:ناكاوميلعسااصخلان اهتِدَح ساربعن او وطاف
 تأو ارا الم لطميوح ةنرلإ]يق تارهطلابهي داك اابسلإو

 راما تهاذ تأو قيرطلا ا راسزعإ رسل ار نطو لذ ظ
 ةيمرالاعيرطلا هيو سيو ءلءفنإومسأ) وستيلنيز نبا ظ

 لويد[ وميلعتس اصلا اوْرَحر مكين مان عنا ري
 ىلضمو َءآ مرد بح اهب شو نيوو وعد ظ

 رسل بلوط الع دان ميل عمال ص سالو سر ظ
 نيمساربعيزاو مظل مالك 201117 مَفدذلا ظ
 طسوزلا|بِللوْسرف هتساإ سو مباع مال صرتلان 0 زيئيمعا'

 ا

 وى ديسير مكنلار سالف عملا ودي وطلابجلاهبو

 ظ لون ل هسارتبو هيلع ةيبارضو اصير كوستا د جمكالا فرب ظ
 لس اهرعما عز 2 دنع جيك لازم .|دوسلاةكألا ظ

 ب اهلل نيود اإل نمزيتس فلا قتسم ظ

 انريحال اق فسو سب مسا ذر عاس د ولية ةشيامالا ةرس 1
 هو

' 1 

 دب
74 25 
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” 



 ل
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 ل اريل رع خر ارو مارش م ا شياب جااام 5

 ظ لوسدو دالتحالا تزهانرذ بيسوياناو نانا

 هس سيعمل قييربانلابلصبإشو 2271-1
 صاد َنِِحَدَو عت انالا كاسل فضلا معي كدب
 ا سادنَع انيلاقوصا اند عر كيرف
 .يلس الصدام عانس م هنناذسغ
 ليعبف ميلر عضوت خيرم ادرما نوعا مود جرحا 3 اكسو 3

 ظ . رشا عوف زمسلاف ذهني نكون ارسانلاو اهلا ظ

 . ديرو الملا معرض كو ريلعمس] .اواصينلا ١ دات عبس] | بوق نوب ظ ا فني اب نوعيعو سس الادب ولاوما امسمئارمإلا ] ا

 ظ زال ءارلا بدين: ز مريت د رمحلا ونيك ولاة رفع 0

 ٌنيورمع ادسوةشلاورصلاك ناوهني هيلز 9 0 و بنا

 نيزاكلاو]«هزع هبي عون ايلا نس هنيرعلا دعاني هدا

 اهههاشلارمم ارا نيو سود يلعب صدا وسر رآصع
 ظ ونلاريعر مار ار اكااذو اسر غرس عفا نو انّيل هذيلا بج برتسللره |

 ظ انيرح ةيرهلالامالَصلا بس أاَمْوْوِواشلاتداكأَم 2

 : ٍينازإ سابع علا اناا هسار عصا افاد أ

 ظ تا !ةياااصنا جلا ارك ناك و لعالم 3 ا
 3 ءدارينوعانتلاوز درهم اميل افمَدأ ايرح ةزاعلالل هالَصلا 2و ' 0



 7 جلاب موميلعتسإ اهّصِسالو سر انلعَخ هديل 5 ماشا :

 مز ع هيد نهب ورتحلا را نيواضت١ اًضونفوضوبّو اف

 7 اكسر بع امدح اهباروزمتورم ذامدللو ٌءارملاو

 نسا تعلو ةنوهبفاْ ب وطعيرعةبعش نعبد سانت
 مشع متجامل جرحا ذالَسو بل عشايلن هلا كبل وفي للام
 | دافدوا ٌدااصموةزغعوااًصعوا ةزاكعادموو الغو انا

 نحاورغو نام ةرتسلا اين اندوادالااَنوان ونجا تنم عيف

 و 200101110000 ا
 .قكورصلاةمللا ءاطيابضوةرجا هاب سو ميل هما وصمم 1
 باووشور وحتي ءانلا] ماضون :ةزعويرب نب َتيددَو 00

 تمعراوسا|بهوحا نواصل ار معلا جاوطسالال: خالصلا
 ىلا |اندلف رياء اوطسإر ىلإ يو معوادو اناس

 <انالش و يبا نيرا لايران اما اسحاهمل لااصلانف براس

 ناو ناوطسأل ادعيصيد حولا رابةلمعبلا تدلك ريبع
 0 هزمت فاصل اىرخلارا يضم ابّتلْقق فعمل ل نع

 ادرج |هرنع مالصل عر إسو هلع سال صينلاُث ارداف اق

 َداكتكرر قلل اة رس ازعرماعزب 5 ارمغ 6 00 0 هع

 5 َداَنَو برغل َدنعْعراسلا نور ردت قمبلع سار سيتا اباح و ظ

 دس !لوميلشإو ا اتي زورعرم نبعس |[

 اا

 هذ
 ١



2 
 تالو

1 2 

 ةتيطانسم بلان هان ةنمغأ ال ديسبع ء

0-0 
 كج[ مدعشا انس غياع اننعمسا

٠ 

 : ٠ الاوز عساس وم ابرج دع امجرنعل ىراوسلاَنسب: :خلصلا

 ١ ياليل ة سالمون ةرمعيمارعجلا نع وج
 .ظ دوا نك جدل اطاد لالبو لطب فعل 5 ٌنيماساَو

 ا اكل نييلاقلَصَسساالالب كلا مرت الرا انلا
 0 00 بارع ايرغالاام انمحلل اقَقسوِب ٌنوساررع اهيح

 البودي مارا و ةيحللا]+هَصَويلساِلَصممالَسَر
 جمال ناس اه ثامو ميلء اعقل أ ةلننخم

 م [ قد طار شيلا

 ع ,ءنيدومعل اقفل امدح يلحس اةويلصرن
 ّْ 2211 امهر اند
 ٌْ : دقجتأب 5 فوك |+ا ذازاكرتمعر سنع عاب ع
 الامة يتوق ملح لغد: 2
 قاب داعيا افون طا هبلعشسإ اصيل نأ كاب: جوش لص غو أ ةثالثزم ابرق مهجي ]ف ىذلا
 ظ لاو كر !اورلصلا تماباشت لادا ودا ىَطْنا
 ظ 5 : 7 1 انا يلا ىلا ذب نيج استحي دلاعرشلاو

 8 م لا ماذا : َتارفاذاف اهلا ااناصق 0



 5000 هوم اوامر اال تنل
 ا

 بلاقاهعسامض ةيثبلاعرع جو مالإز ع يهربازعر وصنيزغ ظ
 نيرا وحطوا رفا وراملأو كلا انوتل عا |

 أنآ زكا[ مصري بسلا طوس اضيع ساروا

 صلات فايز سا حرا ةيادرملا لسا اف

 تالاقو 2مل رهشلا ورعب اد ءازود ويري بومم

 راولادعاَسلاةرَمَكَموُبا اسرحملن قفين ناالاثاإ ||
 لاقل اةببعسابا نا ميار عرالمير نونوباثلا»
 ولسان ةرس يارا نسم اان رحو حا سووبلع هنبالضونلا

 نايلالاصوبا ايلاف دو دعا يالع 0 : 5 /
 ربانازم هزسؤلا اشو عع ترااروعسابا تاز 1
 ريعسوبا عفرف ميريوز انك اطيعتفاىرمو | 7 داراك |

 ذاَيباد اعف هزل اناس ديل اشار طسينَم
 نول هل خ ذة مرعس م انمل انقل ةالزم انمديارِصَسوامحفيا ا
 "نأ هرم مفلح ريعس وما دو .ةررعساف أ سس ءىلاموبلااكتنف ظ

1 

 ظ
1 

 وطعام نعل ةرمسا/ايل ارا لئانلاف ١
 نانا رحاد اراوسانلل ازمة ا ل ريالما داوي
 تماس ماشاف رالاا نافع دلة ويريزيب



 ١ قمومو جامل حارابقتتسابمابوتسواًهعتوا 00 دعما

 ا نعمان حاز شون مهارنع منديل صلع ديزي املازا

 . هلضاَراحْيْسر ناريس رع جاوي يسعي هرقل :

 1 اللول ساوسستل وسيهزمعيماذ امراسنرمجمإلا

 . الكوع سالطسإل هس اةرمج والان صلاوريزع
 ١ نيويرا فون ناكل ال رمدبلع اذا يو ملازم املا ماد
 ١ اًموبرعب دالاقاهداالزملاومازاَ جن ديرخرمت نإ رجم يح بح

 ١ .ًمافةيلهتشضاا ناز مانو لوو كالنار
 . نلف طقنالاجرلانإكاناَمْ اسر ل اور ءِشرلادا
 - نيالا ومس قانوجاَاة ليم عسا ظسحلولا
 ' ١ .اواافتةلصلا عطه اماه رئي دونا ورس زو شي ل

 : ؛نولانالك انوماعحرمل اهم ازملاو نامل ىكاكاا امُهْطْم

 ._ تاور انموذسلذا هل ساي :جيلع ارا ميلر
  لضاقولقن انآهرك 'اهمما 1ك ن وكسور ساعي ظ

 كا عشار جعسال فران عت عال ان عوا السنا

 انياب د لس ادح مانلا اخ ةالصلا كاد هوع
 ] 0 زتتما عدا رجلا مانع ظ

 ' شونازارااذإق رس]ر ف إغ ةضرعم نذر اناو امو ديلع
 / يا وطتلا كبانرتو |فوطفبا

7 0 ٍ 



 دانا اعف ذل ءلءاردورمعزع مزلا 0 ٠
 || صورا صين احا وريلع رسال صال وسر و ىراضنالا

 يلازم رمعيل و, هلا يلام يا لاق اهيا
 مطعما صولا ج :ةراه عسا ساهر جلا رع راس
 اسد لَ تصب :قرعرساذاقرتاةثىالدو مبا وسر ةربسرمانإ ه١ كاف هاهبالسم
 ةتاللاورم ماد ياض هير يمون: ب دوبلاو لاك
 سعال انيلاَدراالاَ ارو 98 دي 1 ”حلصلا
 0 رح تستالا] 1 وسارع الار مكرباانثلاق
 ماا راملو ناكل الصلع هاري وس
 اًسلعسا هاا صينإا نار ول ساو رالكلاورتسك ابان وخلاف
 فاد رافد نضر طحت نود سل رع اناوو
 جيل م عيرم]سافإسو هيلع ساسي لاهذو اهريبلحا نا
 ناانيلا دعس نهرب بوجي انر حل قم سما اسيح
 اهخلتالل انتا ف فت ملصلارعريمعلاسونارباهس تيا

 5 ميلعلسازصلا جوز خلعت لَن ةورعكربحإ
 ليلاس ممر ميلعنيالضممال وسر ناكرتل لاك

 كراج تمن ماها اوتيل نيو يش مضر هيأ ظ
 ان رحال اقف سور شاكنع انبزح ءالصلاي هفنع ع ةرذد

 س6
 ١ك
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 ظ تفياعل يهل طال سوما هواي ماتا

 - انهما ١ ذاواهعضورجساذاف يشرب بمعبر

 نرحل اف رار نبورمعأت جيد اجي سار إلا ولا دا

 ولا قتلوا نيداشةربمتارم رانا اندمتس
 اهنا سومبلع دال ضيبلا الصم ايجي ةناكد :ااةترادل تن

 ظ نيسان راند رِسسَو انرؤارفلعاناودعيون حف

 .رجاولاربعاشلاَقْن «|مجيلاوبا | اسحب 17 نهي احانأ يابا

 ةعميلاق جات نسما دب عار اقامتل اعدحلاة دابر ثا

 1 مي ا ا
 ظ كالا امج! هت ابرض ضب |حاناو بانو اصاَرَس اذا

 : ديبع اني عارتل اكلنبوُرْدَع انحْرهنلاد وماارع

 ظ انوئادعامرسب تلاق اهيعمشا اهو ار عسأَملاانَياتمسا

 - رملسو ميلعْس اصمت سروْساَر بفلر امدللو لكلاب
 ِإ زمغرمس ناد ارااذا كَما !َنيوون ثم طضماناو يلوم

 - قالا نم من اصلا زع خوطت ةارملا تبا امهضْئفف كلو
 : ييلاهمتسايعالق ئرامضلاوس انشماشح

 0 ننلاةهسانبجزعنومهيورم دوما ايلارعإداساانن

 ظ ماج يسر ع عجور ملام تاق هبلة ددا صمم

 1 ورا م وطرك يالالانمملا'نورظنتتالا يبا لاق دا

 و ١

0 



 روج داوم هم مدي اَهاَلَسوابدواهنرفإلا دعت الغ
 وة بلع ساو ص مسا وسر رجب املف ايش تعنأف غي نب
 لول اًرجاَسِإنوميلعسالصفلا تو 0 53
 ا قلطنمب اسأل مزجعب رمهتعبلا
 700 ل ةيريوج
 ا وسر دل 'املفرب مهسرماعتلبقاو |ودنعميولا
 6 للطبع يسر فولا شنت ةلارتبرشل ليال اهفةالصلاإسو
 يلو ٌقعسر رب ريس ذعسر 4-3 ركسعو ماسه ورم كوبا

 , .للفيلولا نيف ةر اهعوطيخيش ان ةيفعو وذم اوشا
 .١ يلا يافلاملا اوبر ريمون عضم ءايردلدسأ وكيلا دبع
 | كلارا او[ ومس سا اق مر
 5 داي فو اولضنوةالصلا تقاوم ب ثب إب مارجاسإ
 5 ردقوانقو وم | اوم ائاد؟رضولا لع نانا ٌمالَصلا نا

 ٌرمع ها رباهثوزيعللاملعُد ارقلاك؛ قاسم ب سابعا
 دولفين ةورغم يلع دينو موب ةالصلارخازيرعلاوبعيبإ
 ميغا اًرولابوهو اًموبةالصلارحا ربح ردا ان
 نا كارلا ةرشسإازهام انف ىراصنالادوعسصوبا
 لسد بال ص سال وسر ووضع [ضفل زن جلا ميل دوج

 طمس وست سمر صت إو ريلي سأضع وسير رضي ظ



 “ اهتءالوذ

 هم

 و
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 . اشيا يحد حيلاهاظ مغ ةا نجمع عاقلاف دنع

 رشا ناكل ذل" ةورعلاف الصلات يِديلعمسا داْراَص

 جسار |هباو يباب ثمل اقف أنار /نمديلا اوهنو هلع . آ

 0 نى اسوم يلعمسا راوصرسال وسرواصكوصد 200

 ياماما مإَسوميلع ماا صال وسلم
 ١ 3 سوما وف ا ةورعل

 ل دَح ارق و ةورعلاةدس|ز عت دوست
 000 وسو نا اهنعسا
 ” اويئاوووهناوملاْرسُم 'بارمتنناإ ف اهّرَخُد
 ايلاقيعسْةْبتف امر حك لازم اونوكتالو ةالصلا
 7 ءلذو ميار اههنيلزع رجه نعد ابي اوهُذاَب
 ثيولانمان دانس سالما هسا علا
 دخان |نرتخفمارملا مشيا ف الاكلا] ص | نينا بي ”ةعسر

 ١ وستة ساما الا ةداهتمل) هرسق مامن امبالا
 ١ ا ءامرسجتلا ودهن ناوؤاكرلا تاور او اوهسا
 : يرام ةسبلا تما مقتلاوربملاو اوهتنلل دارا نع
 ١ تسرع سو انبلاة ل عسا اميل ايان اهنا نع
 قلص ولقالطإسو ميلاف َصسالوسَ اس
 ٠ ماسح ةزازاةلصلا تكد ترابك واول اينو



 يولع سال صمسا] وسل وفاعل افَرمعْيْماَص 08
 لولا لق ضرما ريع ميلكا اقريلاق مكانا لرسم
 . ةقرصلاورم وصلا املا امزهكت دز اخيفمدأ هو هاامو ماها.
 جرم ام جونا نتفلا لورا اناهرسإل اة نئلاورمالاو :

 ا ورنا نس والريمل| رسايل رياازلا ُ
 انااا قلالي خي ركل اف قلاب
 م ترحيل يبل نذلا تود ناكر لاقمابلا امادبرمعر اكآ“
 اور هرسماز ماو قبرا اسفقطيل اخالايرسل د رع

 هذ لالا :اينرح مك تايلال امم انف
0 111111111 

 رضا زيالزناف رجا ودلع هينا اا ذارمإزس
 انما سل نايم ايلُرَو راهلإكط“ جالسا
 2 مليلاق انما مسا| دس رب هاا

 ' 0 : ناش ريولاون اييحاهتول ةالصلا
 «ذأرشلاوز فارق لك اةزيرخارازعلا سلول اراقوتعتلا
 كاسة سايعراًدلَراشارارلأمزَهبحاَصاسٍ لو

 اتا ةرضلا) انسالإ اع 2 ةبلع مار مولا :
 قمل هنازسسو دالك اف يالا نررااولار يَ هيام
 اذأ راك رسم نآولصلا تابشأل 0 يد اوان

3 
 ؛ ارازطخل



ُي طربا فرحا ةزيعوزعامملاف ىوتقواماَلَع
 ظ كاف رمج

 ١ لاهيا[ شاب صر ا ملال 7

 2 ةعجاما ايصسادب عبّر نعطح زوارنا هرمز احواْنسا
 | كوست دعست | ةيبر هضاز نجا ادعي واسف نع مهران |
 ١ تفطر ام ابارهن ناول اال راسو ميلعش اشم
 0 23. ولاة ونر درية ناذبل وناَماَسْحٍمويحَد ديك

 ١ ييمامابأطخل 0 اوصل مَرَّ

 ٍ اة نياسوم اسحاق رَعولَصلا عصي
 ظ طمارصوملابمعيلعناكاعا اًْسٌئرعلامإ اقرسازك الغم
 وع ايحا وبو ةحنصامْععَسَص تريلا هامل فاير
 1 ةخارملا يطا صاد نيدحاولاربعانر شارة ايزنمأ

 طولون يرفرأ| ثعبيلاةزبرعلا بعاد اور دانية
 . فيلالل انف كم إم كا ةفالسو هو قشم دلل 598 سل راع

 لاقو تعيضرو ٌمالصلا رهو نالصلا نهالا 4 290 56

 هوُحِداَوَمِ وار ع |نرْحا ف اَسْرلاركٍَسرح انني

 رع

 ' نالووبلع ارسنال اةلاكسإز ]هداني اهتضان

 ١ سياف تكيلاو دنيز هذ دبر جاب 45 |ةاشرحا
 ١ ةرأم أاسْنعْكلو هريزنيوا مارق لفانإل ةداتيرغر سلا ةو

 للوذنيمنعال و وبربنعب ثيالَ بع افوهمرف 5



 اضملع ساسي ارسم افودهرف توا هر اسرع
 انس ميرق تعوأو مراسي درعيجلو ديمي قلو ءاقلا و فرسسال

 ىلازعزما زغب دايمن ري امل اف مدعي رمع

 تكمل اع سالو د دويلات اويل اوم
 ةافديمرعلو هبرب نه نقلل قزياذا يكل جعار د ل

 ابيزجرللا رسيفر محلا داوبالا بيسأب درا امنا
صالون ال سلس وبا

 لل

”ةانوةدرش همازعوبكو نجا دع رتل ان ناسك نبا
 

 متلو سرع انرح |مهيارمكزم رساربعنر عربي 2 نبغي وم ظ

11111 
 ايان نعال اب نب دعاسرح يم هنريرفلا دش

ار ةطاَرِعَْود دلير حير كفار املازع ويعم
 يد

 رن الاقوا خربا دربال قر غلوم ميلعطمسالصولا ٌنْووُم
 نعاوذ باقزللتشا ةؤ نمل هش ةوزطتنا

 يسال مسارب بلع سردي وللا قايابوسمالملا

 1: 0و رشا هلا ولسا اهل 03

 امسي ]ا براكتل افا مبد ل ذانلاتكتش ون منج ميرو
 نويل شساو هه نصل ش ربو نلبس نداف,



 ا سن سل اوب َنورِجاَمْرَسا اوردلرم
 ظ الوصال عسارع راّصوبا انيل اقرتمجإلا اسيا ان
 ظ 20 ضم, ةزتس 91 اياب ااصرلع ارحم

 : 5 (ثماين ازعل عون اوعوب او جو نفس معبأ
 انني ايها رب مايا موا اسدحردَساإف هرمللاب
 نعبهو َنيَربَ تعب إَف هسا, مخاط همر كوبا ا ازعل
 ةلكزتسي ويش السبا عاجلا يراتحلاي ذيل
 3 دربال دا كص هيلا انورصطظلل تدون نان ذولا
 1 كرار حيال لاق ثريا "دارا
 1 رانش 0 رسام سوويلعةسإلص
 ظ هيا هارد عالق كدجلضلاباو نبا

 ؛ : يلع اسي يبل! ن اك“ اكارباجملاق ولاد 8 لزرع ءملخلا > و93

 ' يرهزا|نع يعش انرنحللاق نادلاوبا "ارح ةرجاف ابا
 دارا عاسلا رد اعماق روطلا لهون لارتغاز "نيد جز | مولع الص سال ونال ؟ااهربرسالا3 فريح ا

 ١" تيتو زجسلاة دازخئزيمسأ نعمات ىولسي] وغدرأ: 0 | لكلا نانلازك فانهم |قبج تمد امرت لالاَيَع دا تلو إبلا رع سنا حاملا ماطعأردملا ااه
 هتيم ليو و 2 مقانجلو وبال انتي



0 2 

 00 6 رالف مكساج ال سال ابو ار هسابإنيْضَيل ا

 09 رثلاورخلاكرللف طباملا انه قرانا انلاوونبم ال

 :هدبيازعلا اا ازعبعس انْيلاةرَمعْرن صفح رح

 مسير زنيعاف عصلاإ هسا ميلتون يتلا ناك اق

 ظ تلازا' ذارمظلالصنو ميالالانييسلا نبا اهيدارقنو

 ْ بلاد عيب مونت به ذي انن-اومعلا وسن 5-0

 | يضاف اسعار :للاسالو بردا لاقاَم تسود 01

 ١ 00 بسلا ناعيلاقولبللارطشيملا] قع غربا

 ظ ”رااخانرخللاة مسار عانس لاق ]تقم اقم دعاس |للاة لذ وا
 ١ ييرااهساب يركن عن اطقلا لاعلان طابعا

 ا هنا. مدبارصسإل وسر فخ انيلصاذا اانكتكلام نير هرساازع ١

 |اارح تتايرملااهااَبانلعانركيباهطلابإشوميلع
 دو ذاَحلمْلاةنامعلاا “بابل لا
 : ىلانارب ابعرارعدنر نيرب اجنعياْبد نباوفوورمعنع

 ل اكروظلا انام احبس نيرا ص َمِلْعساِلَص
 ُ 2 يعلق ةءطسَلبإ ف هادأ نوال اقدانتملاو

 ماب سانيا ر ,زنملاٌنييهربا أم اهبرحتمعلاتقو ١

 - :سارصسإ] وسر ناكنلا اهعمسإ و ةنباعيراويبانزع
 هَ لفيت انصار خضارشلاو مارا يع

7 
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 وويل نياكه ةور وعن راحيل
 . مقربا اسرحلأم اهنرجم قلارمظرلا وترجو لاو صارم و

 تاقاهمسإوم شيا عوورعععورلا زعيما اًسلاق
 سرع نوع كال اقومشاربعواَراقرجئؤلارمطيما + 1 فيجو مملاط رس لامها هن ويلا سيل انك

 لاو ا

 : ١ رعب

 لاباس م ايوخر ظنا |. سْجل وصقل
 ناخد ةمالسزس يسرع موعانرزخالاقمس انبعانبحا

 سالو سر ناكر رك اما ] اقول سال ٌةزرب بارع اوانآ
 يزول امهيرضراكلا جبور مهبل ساِلَص
 0ظ لاترد حجر ع مل اءاصب و هرسْويلا ضحي مجمل هال

 ١ ضيا بزعل 3 لاق م ننس و ةيحيستلاوو ميبلااستاك
 الولف مونلا هك اكو يتلا نويل امل رح
 مسن حلا فرعي نيحارؤلاهالصرملفشر اكو 0

 كايا نواس ساز عامرجةب املاانيسلابارفبو

 ردلااض انكلاة للام ب سارعو ط ا ني سادب وس
 صعلانو دواص 01 نيف ووعي ورانا دال جم 17

 ناب مرطب وسأ | اقمار عانر جلل اقلتاقمر١ امزح

 ٠ وش حسو اداابا ثعببلاةزنجتري] هسا
 هاجضاللامزبرسالع طحت 0



 ١ ا 1

 ا

 ش أ
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 ل نشف لالا ةياصولا :ةالصلا هنهاممعاي اقف محلا اصب

 0 ساب نايا اوبا دن حمعملضن اذكولا اميل ساياص مسالا وسر ةالص
 ١ 'ناكلا لامني اندجل اء كاع يعشانرحالاذ
 / /و من وفير برشا ورصعلا ضياع لعبا لصمس| )وس

 لاف تشل اوم افلارعلالا 2 بهدف
 أ وسوم مسالعأ شد موكوأ لايماةجبر اييعة نيرا لزم
 ا 1 رصلاضانكلاف دا نيردارسياو انعام انشا
 ا تاز سل ا

0 

 أ "6 قةورغُم ةريرن اعلاف, ران عمبال اع كان نيا

 ١ ميلعسب اواسملا ناطر دطلا الصب اةرك.لاقك ميكي ذرموم
 ٠ هلصاضف تداول مع طبحرمعلا ةالص]ريزملاولسو “1 ١

 نإ حمااَسْوَب وعمس نأ رمال افي اسرحرملا

 || رطنش لبو دب) عرسال ع لانعاش 4 ودار عير ون عسب
 > اله نورتاقركر نورتسي ا افقد رباه فايا
 قالو اول عنال ا افمتبفدخ نوما كتالرمفلا



 هه

 عيلطاد 56 جيس انشا اض :ةاموغلة وات
 مهاثبع أميري ةنؤفنال ولع ٌلعساَلاَم رع
 "ةردرهفازع عال نكانرلا ازعل امانرخال اقف سوبا
 لم املالم رح اق نوم اعيراف [يملطةساصشالوسَو نأ
 جا لولا لوو عت دما لبلاد

 .:لرن انام .اماومر هند بركب اويابزسزلا

 ] ةنيلاب تفل هلم دقف|رتناو نون ها صو ماكر نولوشيف
 ظ نايسانلاف مجنونا ارح لاضْصعلَِمَم هححر لردازم
 : مالو لاغلاق يرمز ع هل سج اعزكم نيوكرع
 007 0 !قلصرت مومو سر د حا كرد ذالسو لع يإلص

 ١ للف ملا لمصر مةيحتلردا اذار الس لسمتلا ترغت
 ثا يسادعبإ ب زيرعلا نعاس دح نداء وسلا عطنا
 ةيحايسا مارد نررإا سر اهتز عرخ نير هرادح
 انثماداقب أمنا لوطا سوبإ عما صارو سر عينملا

 ْ وارسل ايري ارمعلا ةالجراملم ةالازمركلتت َفاَس
 ظ !ةرلعأف وعر 1 ا زك ةاروتثإةانونتلا) ها

 ظ معلا لضم اوايكي] ب الا هلا| رجالا هايفواماط ارقط ارت

 ّْ إال نارا نرد اناء رفاولسأف اوسع
 3 تلطعاانر ىانياقلا] هالات بلارة نيلارب انيطعاؤر هلا



 يترك انكر كطرف ارقاننيطعاونيطاربؤن ما رنئالواد
 ١ لطفوفتل اال اولاين مكر جامو كلل ظهران سال الاف
 1 يار عريريرّماَسأ وبا اني ارركوب  اييرخ ارم هيت

 دو دولا عرباسا ماس رياع اراض اا رعي و ميازع مدرب ظ
 ارسل ار الغا نواس تور جاسإ ىراظيتاشمالا ب

 ا ظ قب اوامعف ام وكر جاتساف |'لبغاَم كلاوأ اقرمعلا الص ا 00
 || نررمح > اهريفيرفلارجا اولمككس اولا ب ظ

 ! أ ارم امزح علا بزحلارت ميلا خطت ذو !إ
 ظ 0001 اراها افريلولا الاف
 ظ كلوت جيدي عقار دعما يبوصئ طع ماو جيزخ
 ١ مس او انرحا منيف و جبل عسب اصول ععم برعم ااصم
 ا انرجلاِقروعجئس ناشر ارا نزع دحمان عقاوم
 ا حاملا عرب للزب ورمي رهن كيدز عوصش
 ١ روطلاإةياوريلع ةساوسيلا ناك اذه هسا عربا جانلإض

 | ظ انايحأ“ هائنصلاو جوا ذا ٌبردم لاو بكرم ورمعلاوةرجاولإب ظ
 ظ 6-52 راكم ارح ااولبماماراذاد[عاوعتجإهاراذانايحاد ْ

 ١ رولا سرعه اهل إسو لال 7 |
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 ظ لافيزا# هرحزم دويل منو اجلس سوميلع ْ

 ةربرمودالاق هسا ءارزمو ميدلاو,انسصلازكذ تشم

 ظ هلع اللا ماجا ةةاس عيش ثوياثلا#

 ُ يا شيلا فر بابع نازعنر تيرا ملاماب 5

رحلاو 2 ارسم نب هلا بعو مهر رئتموبا انس أ رنملااذإل
 ْ ١ قث

 ا هناجر حلا ةردريُس هتان مالا ةربتالر تر اولائبع

 مال البار هلال 9 اللا خبلع ارض ااا قرا

 .٠ لاب ناوي نصلا ف تارعألا”) وقتل اق نرْدالئالَص

 7 .شمل انعام لفنارو هياعساصنبلازع
 ' و ادعم اقر هلا وضاق امروماع والانمي و
 | دف ,رك نيو ءانشمعلا ةالصر عي سو مل قمل ايصال! ]وقلنا
 5 عاف ءائصلا خلص ع ىعلعسإ 026 !ا واش انكوبوم

 ا اصلا ماوكبلع سايل ؤيلاوعا تباع يابن الاقو اهب
 لو هيلع سإ عودا را سيار الياس زعرنجل اكو
 | الا واسعا لجنس هيلعمسا فيلا ناكربال اووونيدلاب
 . نضالاقو اشعل خود ير لع سال مخ لازاك ةززدوبا
 ١ وباورمعئ الاف ةرذحلا :ايشعلا ليسو هيلع سار وياارحا
 1 ةاشملاو بيلو ميلع ما ين اداب عرب او بوبا



 رانآنلاقء يرمز لاز عش وبابا قوسانبعانو حلاق نابع مرح

 50 مع هديا هبال وَ انلولصل ادهسادبهفرخا
 . مكيارا تاتا العفاف فما ايلاوجيؤ اود
 ضرالار طاع و جز مقسالاهنم ذ سس ب !سابر اك نف 2
 امر اور خانتزو نسانلا يجلد: ءاًسلاتتو ب ابّنحا

 رم ربيع ىهرأ بد دير غو عساسلاف هوبا نب س
 .حلص عيدا د بعئربرم احائلاسلا نايا بر كل تاوهو
 ّذ اولا خب يريم او ناكل تف ]يمل ايضا

 ٌسارلاتكاذ ا ءامصلا وتجقا ذابرذملاو خيجْي ثلا ورصعلاو ]
 انبدحب انصار ص تباري لاروزا اولقا ذا 4

 هال ازعر باهت نا مج نيا ركب
 كايلي ءزباواص ما ءامدههما التم حاس
 ع را :مالساللا وشفي نبق كل ذو اسعلاب

 نحمر امرا هالّاتف بك نايصلاو و |نستلا
 نعيم اوباارم |ق العلا نحح ارح ركز عضالالعا
 اومركننزل انااا تكلف دوم ازعةد رش /ئازعيبر +
 للعامل وناس خيال زن ةيتسلاو ين

 للك, [علاةلصَتن او ميلع سارا ضونلا يوان: ن اعف وسلا |
 اك سدعواصادال لوب لولا انففاود معبر 2 |



 الا عراد اًيأوتءالدلاب ةءاف هزماض عيت 1

 ١ ةركتزاكإ ومباشر سوم|] وسو ةنرديارعل اهنلل

7 7 
 9 برم ابالل ازيد موا شمال هل !ةرمك يسال الهرم“ ةدحا

 . جلشيلع ةمحنا لاق ةئالصْومف ةاملفمهيضفإ توديع
 نمر صيربأ انلازم يحارسسل ونامل عسا ومعينم نااورتسا
 يور دسالركر غرم ةعاسلا نول اًملاقوامكربعيعاسلا
 . امال وسو نم انعيسأمت ير اجره وموبا] 7

 ' ايبا مولا هركنأم تارا قوبلت

 .كانعازلل لااا ئلارم| ولا ولايبعانُيل 0

 ظ اينجل فمونلا بابا هرحب تيردملاو , ,اشعلإ|قمونلا
 ظ ناهز عيدا حلا زل ثوان لح برا
 ' َناةوزعجرع ب اهتْنءاورجالاق ناسك اصالاِة الب
 ىحراعلارإ يمل ساو صس|ل وسم عءالاقدنياع
 ال: لاف حف نامل وانا مانالملا مع ارمعمادان

 3 ارحل وال اليلاذب ايش اًببِج نأ نامي تولي 6

 ظ دل ساو انعم
 ا رايها رحارس الاد ملم وبل ساونا انيلع خدم 5 ريش فيتساع نرتر ناني رسلان هيَ ارحاَ



 اَهَد لما مصرف لابن معسا تاكورإ معدالَصلاُ ظني
 0 ناكر واهتفو نعود اوسْيالّناك اذا

 .مالوةيريابعس اتي ا ءاطحا تاق جرجيالا انامل
 سائلا زف رؤح انتل امل ايميل عسسل ص سال هس
 لاقؤراطلل نر معم انف اوظقتسا ادور اوطقيتسا 8
 ايفل ءساوصمسائن جراب, الاف طعر اق ءالَصلا

 وسال اًعداوتإمو سار رطقبنإلا هيِلارظن ذاك ظ
 ديما اماهئاشنا مالم 2 0 الاف

 7 بدير ما 4 اصاب 00 ا
 يلعارااكماعم بسارلا ترق دعب أب اص فَ ,طأ ضو

 20 امن نالاورط ماما تسمو
 قشازاالوللاق هرروكالاش 4 :طيبالو رمال حي للأ ةيحازو
 فضيرلا واصلا تفو تبادارلماولضنن ا ةرمالا الع
 امان إس و ميلع ساي جلا اك ةررموالاةوزتإلا
 ظ شيام وطلا دن جنع ةريازاشلاف فراخ مجلازبع اسرحح

 2 ليلا فضيرلا اشم ةالصإ سو هيل سار سيئا رحال
 واَعوِو طنا! الَصْملا امااوم اندرمافلضيا لاك

 يالا سهير لاف يعارخل سيلا ظ



 ْ اندية ابوك ركام و دال ننحلاو
 ١ نيبرَحل اوراق سيقان اول عسازعيوج الاد ةيالم
 ش ريل لإ را ذا وويلع شارو ةيارع مهاع
 1 لوا نوماضنالا انه تدرتامك مكر نورس امارات
 | عزم ٍةوالصإ او غئال ناّعطتساَر افدْسودؤ ن ِرَوهَصن

 ظ جالت كر دبع عسل اوم اولحفافاهبور علف رشا عولط
 ار 1010008 اهيورعإق قربت
 مالوسززا ني[ عهود !نيركم اعز جوباوتدح
 )اكون ا! دريد راااَصْرَم اقول عْسِإَص
 هيرب نيدياريعرمرل أبا نأ ةزمجيد از عم امهان
 ”قجوم نا امها اَبحإمْلاهوسا انج
 : تانيا او ميلعتسال صيبا زعم ازعتعيسك نازع
 . نعةراقزعإ ماه اننا واعي ؤرمعاش رجرتلا تو
 ميلعش سلموا ءادرحاو هبت نارا

 ' نييساريسجو رؤ لا اخليك تلق هالضلا يلا اوهاكريإسو
 .امتيلاة د ابحي جور حين جابصلاب ندا هاوس

 . نونو ملع ساس ساو نازل امربرسانع ةداتقن ريكس

 | بع ةمار هسا وسان امور مرم |غزف |ملف ارت يانا
 تانغارعر باي 1277 نيرنال تاوواصم "الضلال سو



 ا

 معلا ؟ردازقف
 راسغإا ظارغ, باهيتنربازع كام انربح الاف سوي سارع ِ

 نسمي دولاارقب ابر رثداق ةالصلاو امهلخد و امفروت ٍ

 رو يائس مجلزعريواولازيلبعما : انترحاليإ
 0 و 200 رست انك هلو دعس جو
 ا ا4صمسال وسر حم هلا هالصل كردا نا
 ةوعفودلا اق باهتنربارعارف عع كالا لاقرك تا

 نزيد انموملا امش نكد تااق ربحا وساع ار
 نال 2 زاوولن ردا امالصاصب نبا
 "رحل هثرعب ال :هالصلا يضف حن متوسلا نقسم

 1 ادعي ير ةردارم 2س ىلا ا

 00 7 تيرم دازع من وثرخ جرحا اعف لبِعَس
 زيا عاطف حار نمر دازملا قويا
 نورا مدد كلود ردا صلا كردادؤف

 اهدجك اصلا أر دازم ب ب ايمعل

 لاقلوريلع ةماوضمتالوسير نا ةيوهج ةنجولادبعوما
 01101107 الصلال ردازفف هالصلإ مدع كر دا نم |

 "نعل هانا رمعْر صفح ابي يشل عقرب دفلاردب |
 . نوبل ادور فرعي ممل يابني[ سييطاوازعتمانإ |

 أ

 ْ ! 3 ١

 2 بي ُ ١
| 

 ع / 1 5 1
 ١ ١ _ نو 7. 35



 روب ةالصلازعدإ تو ميلع سالو نايمعع دنع او

 ئ لاقدر انج برت معا روبو نمل اَف رن عَحِمَم

 قيلاة راه دباس تس ةداؤعتعني عيان

 كحال اقام عر عسر وعاش: درستها حامي شام

 .الاتوريلءزراؤس سالو سل !اقلاقرم ا جربحل لا يا

 لاق عاجلا اهيورعال قرا ع عواطك الصباور
 ظ ساما عااد سو ميلعسالَسأ 0 لاقلاك

 وللا مدا جاي تاغاذاو جير وصلا ارح

 تس اايازع عما كيبعاننددع ةردعمعيأت َببِعَب بقيوح

 ةررهدلرعبصا عبر ضم نع تول دبعير برعم دبع
 ارقي نون توريلع سا دعا هتف

37 

 معالج عمل لوو زوو الصل نعرف نال هزعو
بحاو وٍيوند انبجتالارغو ءارصل الاسر عورملا ايردوح

 ي

 ظ بتكبان ةساللاو ةزنانلازعيو اسلاملا هجرد مد
 2 قضوت' د مندا زعانرجرشلا و عاشو مالصلا ىرخال

 ظ هيلكس الضم: ويسر رنارمعر زعمت انرعكلاءانربخالاغ
 ] اهيوزعر تال رشلا خيوط د دكر حيرت اًواَسم

ع [هازعرعسرم مصرا مهاوي زمر علا عاش رح
 ن

 فوزالبممابا جعدوت نارتو اريزتثرب :اطعوت رجلاك باها



 ججارج» ةلصال ل و ايسو هباعٌسالصسإل وسر تم وهب

 نر حزبا تحرص ةالصالو ساعتي
 نارمحٌن هلاك جاتا فاز عوبعَس ْاَنْيلاقررمعاشإاف نانا

 لوس اصرف لَص نوصل ءاَلاقووعْرعَدرِطإباَ
 ناب اعف دئلو اهيل ةانبارامئا دلع ايضا
 بيم ع هسارس عع ةربعاسلا |ةرجاس ديان دّحرموا اي
 يم لعن سالَصََس سالو سمْلاَك ةريرقي ارعيصاعزب :ضعجع
 سلا برو رصلار حولا عطر دلال الورع

 5 نباورمعوا قرر علا ورمعلارجناللا ةالصلا ةزكيرلا كيما /

 77 ْداحاْشْلاَف نامغلاوب و«! نازح ةربره باو ريوسوياورمع.٠

 ىفلال نيشان : .انامكول مالارمع ار عنز بوازع
 رخل يوميا ولطاوركال ناَريعاشامراهوا].لياصارحا
 نكسرجل ذو اهو ت وهل |ريمعلارحي ضب أمس اب
 قليلا عزم لرمعلار ودا سوميلعُرسا ارينا لَسواسما
 ادعارنل اقرمديونا | اننرحرمطلاد نمل ا!رعسقلاربعر مران
 هببهذوزَأا انت 1 مباع عمت قايد اقٌيءازثرحا ولا

 اكلم اكو ةالماإ زحل امو سالو حا مكرم
 اهلا هيلع[ سال هولا ناكورسل الترا العزم 1

 ١ دعا ياو و9 مباع هر فارس انملالو
1 1 



 " دكقلاقيل طلاق طانم اا 2200 53

 تريلا سود هيلع سالم اأن قانا اهنعساو قلاع
 . لاقرملوااربعانيل اف مسا يوما نرح ايف دنعمارج
 1 ف رار هييازعجوستالا رَنِجلاربعاَتلا أف :قاررشلا ام
 ' لسوريلع اا دس اكرام امعنم

 ْ رزلادج ناتكرو عع قلصإف ناتكر ةسالعالف اسامه
 ضاَْلاَةؤحاكارع َمَقساَتسْلاَف 2 ظ

 ا هاواي اقور سون ودال ١
 ريكتلا ثتجاس نئيدكري قصالا معلاروب م ويكون اياسو ا

 لعمان الاول اَمه ند اعمار ح معدوده ةاللرولاب ظ ظ
 ظ رجالا ترسل لآ نادال ازعل كا نباوعب عع ظ ْ

 . مودل ساروا ناودالضلاباوركيل اقم ةكذموبق ا
 7 تاهؤرع ناذالا تان هضاب سا ولص ار ارتزملاو لفُق

 ايضا اف لصين املاك رسب ارمع اننزح قولا
 | ميعطسإل زجل حانرملاةهيازع ةداتكيإ زب سابع

 َْ فاخإل اة سال وسر از مزعولم وعل زمصبل اقول إسَو :

 ْ تنسو اوضة رك:ةوا|نا لال اقالصل|زعاوس ارث أ 3
 ةيالصئلا ]ريس مانن هانعويلخت هلا مالا ا دليل 6

 ] ..!ةلافتلقاعتبا الب! يلاقفرشلا لح 1

 6-ئ : 10 1-0 ..ةوصم يونيو + جد : 377

 9 : ب

 5 يال 3 . 0



 ادوات سككس ااا ف اوس موسعا
 ”مكزأ| ملف اًمصوس هالصلاسانلاب دافْرَ”]الباياسر محرك لع
 ةعامجرم انااا ترم ببايوضماو ضاساهلا
 1 ماتم انا اضم اما دحتؤولا باه ذرب

 لاةرسركرانك بيعمل نواعم نجا قردالموب اجب اطللزبانسعزا نعش ماوترربإ عزا يفاعيصيع 30
 يالا برحيل : داك محلا لص ترك هسا ةمثل
 ءءأضوتس ناطر اا نمفف [هْيلصام هسا اوايسود هيلع كفن اورص

 اهرديلصيشلا جزءا جبرمعلاراضم اان اضوَتومالصل
 ا اه داذ الص لص سزم, 405 بزل
 ماهنسْتعةزحلَو هالو نرممهوالاقو ةالصلان
 ليسا اجوموريفؤباا شرح رسولا ةالصلارانالا ل

 .. .اًيديلعس ادم علان سارع د انقرعمامهانالاف, ظ
 سالف لام ةرانكإل رك اال ةالصوسرملاف

 مقارح لوغو مءامهلاةيسوبل اةراذلا ”ةالصلارقا ظ
 كوالا فلول اءالملا اضف ببن هوعاَوَيِطسِإِظ لاوس ّنةَءاَ اياك امها ٌنابَجل اق يركرأ ةلصلا
 1 يوي ببي ب|طملاٌنرمعلدَْلةرباجرّئاسفازع ريكا اوميعامل قمامة رس ارح



 0 ٌبءإمرحراصم ناطانلزكلافرسلا توعوي صلايلما را

 ْ اننزح اعلا ر كرمه ةرلابم ايينناب برخص فلا

 ٠ شفا ال لا هلاوباانُيل اقوال 5 رسم
 (غ ىلصسإا وسر ناك كار جفال اقوراسالا ةزرسداملاوا

 نوعين واف هلال اكلي لاو سل سد ميسا :
 مإهازلا انرحا حجت معلول هيو رسما ضح اضع بخيلواللا
 ا ناكول ات نوملاؤ لاف امتي امتي ةيجرستلاو يبول اصف
 ' قلو لة نركب اكول ءاسمل ارحبو ا نس
 1 ممسل انرحإ فردينيحّاَرعلا ُهالَص هزمت ناكو هروب

 . دعرلاو هقتلاقرملاببجاب يامال نيس ارو
 27 0 !اعومأ ايلاف جابصلار ردوا نعاش رد رانزعلا

 , همايقت و نم ارو العنا اًرورملل ايرظتا ا انّ رفا 5

  سالمونلاانرطت نسال الا ماله انئاَاناعَِز اقواجن
 ظ . .انظيايلس ا فلة ليلارط ناكل دا ذو ويلع
 ش اًموالصو اولازتماركل و اوفر ٌماولصرقسانلإز !ًالارات
 5 قر ارو نولارئالموعلان اوما مالَصلا رطننا

 | وئاانوجلعو ميلغ ساو علان عضارلاك ثرَجنم رفاق

 ١ تمهارع نمل اسئدجل اقوول انعت يعش ارجل اقزابلا
 لو هيلع ساو اقرمعرت سا وعزا ةيحَبا نركز

 اا

 مت : 4
 ظ . 0 ظ



 لاف سيو ميلعة ساو صوينلارم اًدإِس املك وي اسير حاالت ةالض

 لعمويلاوهزعقسال نس ميا سان اف نهم ركنا ١

 مسجلا اضل سانا وةذحا ضال ارهمط

 ئلللاقامناو ةسَسّوَي امرع ثيداحالا م هزجرم َنوُنِرَجاَميلا

 لآ نير ضرالار مع طعم ورلا وج نقال صرع سال
  نمبضلاو] مالا عمر يبل  ثباي نرقلادك ذره
 توبا اننلاَق تايلر وتعمل قن ارعيلاوب ١ انوع

 هارففاشللا واكل ناصر اخبْطاي نتابعع
 بهزرإف شاماعط هرعت اكر اكرمل اوس ديل هسا صوبلا ياو
 ٌقلطناو اوال اعراب اورسد اسوس اش خرا دلو كلان

 لعوردا الواو زا داناومقزافن رجل [سو هاهباراجولا

 يصتركاب|راوركيرلا ببنرمو انزع محاخي قارماو لاق
 اسجل نبت تلي ا! ضولايع ا

 007 موسما داس هيلكس ل غلاة عيوختر لو
 2 انصار عامبحل وت[ مامات قا

 انا ١ ثبهتفلا اوما اوصو عرف رجح وبان اكيهش علموا

 ملا

 هلام 0000 اًنيمالاواكلاقَو وتو يعم كايا تاشحات

 لاَقارملاهلفش| امال سما رماها. اممسار او ٠
 /ياكفاذ اور اراادوعأ اهلا لفك اف تاكا نكاثراَص 5 اوعيسك
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 ةتاذال اذا ٍْ

 7 اًيواناورخ اي مجبل انفراد ظ

 ] : ظ قبعف وعلو كاف نهامس اروح |مسارمالل اَهفرهاوا

 اغا اةورعوبااهم]كافرارمالتكاذإ اهسركاراللول
 | هه دارا اهلج يقل اهله دسيوجن اش رعركد
 انقل عسر هوي واس تاكو دكان[ ويل
 اركان يهلك يمل اهساسأنا مهمل ترك حالنا

 رب مانعا تنل 1 ايكو |يوعجا اهنم 7

يل 58 ير هاد 0-5 دالَصل اي منداناذاو] بزعم هقون م
 ! ن

 ا نملك تال رواقجال مو وقر ءايلكذ
 اًرمعات رح عيدا موي

 20 ثلاخ
 الت ناونادلا ع موا 5)اليرماف كراضلاو دوهبلا ٠
 جي انجال تكرر اًدعاتزاف نال ء و خاشرَح
 اوت حني! راكل وه ناكرمتر |خفان فرحالا
 .اًيوياواكتفال كي ىدانيرسل :اطلا نوليضبتن وعيكذترملا

 - لظراسلار ود |
 ع وانعم اور رع اقف دوهبلا نرش اقوي ممتحب

 عمنا ا ع

 2 1 9 ارامل يره" انل مسج اجو كح

 ١ مءلع سا لص سإ) هر انف خرم ىدانالَكن ونغس
 5 كيا حوتم ناؤالا كحاب ةالصلا| جان 0”0/ا]با
 ظ ةبالقوازع بويا عتةبطت يللا نو درا ناج نول اف برجر



 .اؤلا الا ةساقالرتو 3 ناقاذالا عش ”الالرمالاةرا ع

 ”اَرلْن حالا دكا باهولارعانربحإل افيعاش لح

 أونا اوركذأات سانلاوك امل اناا مريس ازعّشالقوازع
 | ويمدو نانا فدو نا ادرك نوت وكري هالصلا كفو
 ها هاقلاَسوناو ناذال تفسر ل اليوم افاسوان

 : هاربر ءانثرحلو هالصل اتم اق رفد وقالا كحاَو قةداقالا
 َرمإلاِةساَرع بالف ارعرلا اَنْ مهرباب هلع لاق
 ثامزعمالاق ماقال ارنويزاو نا دالا - هلالب

01 0 2200 

 : يدوب >ال انوع هارص سالوسر نا كبره قازع 04
 َ يقف إو نس ذانلا أ عمدالل دا رمل تاطشلار بدا هامل

 .اركركداق نارك ذالوق دس رار طع دك[ فالنلا

 مي يره كر الدالي ديلالامأ
 اواكتاناداَن ذ ازيزعلارسيرر ع |

 بعرس امأن .محلا ا ل ُفِسيونر رد الوخز
 الا :راضنالا ةطعمعصو ان نول دمر ساب ةريزملا

 مدلل ايام اير عسا ناوي اونادسازع
 ةراعدلملا تذاف يدا 06 ا ذاق دامو
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 لدار يرسل بعزة سامي اكمال
 7 و 57 هدوح نير دراج نامل اموف اسازغا ذاناكإكؤيلعسا - رخل ورحل

 قالَ جدولا نوماَتَم خالف ظ

 مرسم سريعا اقل موبمل دمنا

  دحطلل !اماناذالاب ندي ءام_اامولعَسإ الص

 ثالرو بر اناذاخ لم 500 ميلايشزمل انجدلاف از اهل انادا جيبزمل ناو يهمك اًناذا حمرا
 لاول هلام سلمك ناو طا نلخ

 0 العربان اراملق معجا سوم :اكبانيلا ا وجرح |
 دمحماولاف 00

1 
 0 اسود ء>اسانلزن اذا نار يح ترد اناا اصول ممريكاجدلا

 5 عا ىدالاعسا د الوتيام باب نيرزرإا حابص
 . ىبيلا ديزي اطهر عرباهتنرم زعل مانؤحالاق ٌفسْوُبسا
 2 ادارات زل :هناس تا كزائر سس فارع
 لاقدلاضكننخاعمأ 2 5 ندولال هشاملماولوتفارلا
 ؛ هلل 208 بر انبوفرايرعر يمانع أن رح
 ظ والو ناله او موتا انوي يح لا

 . لوحاللاب الملا لعجل اف ارك اقونا | ناوخا سيو رح وح
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 وايل يال ركبنا امو باجل ولو ُ
 4 يرعْساسلاَةستعْ 2ع اسجل ىزعباغرلاببأب ا

 مَنالَوسَ ناشر زبر اجرعير آلان درعة رجل ليا ا
 ويلا نه برو رزلا مسج نحلم اواو دِلعساولم ١

 ظ امام باو ُواضعلاَو وإلا نع تا ميافل اصل وةمانلا ظ
 بما مهفلاموتن :ةعافشمل نإ -زترعو يزلا| دوم ظ

 نأ >الا3 اوئانحُأ اًماوقا نادك دونا >الاث ماسالا

 الان وحللافٍف سوي تدع امدح د خشم 20

 مسالوسنا ةبررهارع راصفارنا فاروس مي يرع
 لوالايصلا ومان اقام سانايا د دل 1

 رهبلا [3ام نول تولوا ومال ميلعا رمهسر الاورج 5

 اوووي اويَيعلإ فامنولجبولوميلا اوبتساالا ٠١
 لاقودنب اكد جرين ماعادو داخل ماعلا ظ
 ا دراج وا ندودومولميبزاس ىلا 1

 نيج إ كدلام اءو شال 7 دع اق وم ازعذدام الاف 1 1

 هي ةنئدموو نام الخلا تافارستاب شع )0
 لاح! ةالصلا يد ابيزا ةرماك هاصلالعو عض دوما غامق 0 ا

 "ديعلملاو نيرو هانم اتفضل ركجيرطم
 هوو د 5 ريكترم مل راح داامعالان 5 بس أ

 ينك



 ١ ا لصبإ) وسن هيلز سمار عر نعياهنناكعوا جك ذلام

 كانوا وشو اولكك ليل ندا الات وملعشا
 نإ لايف حكداسال و ساالد ناد لاق ٌعموتكسمابا
 5 فون هسا بع أسرحر هلا دعب ناذالا_2 بار تعا

 0 ط تطمع ,-ازارمرهتارهرع اير ءانمحالأق
 تاو نلتعلا ذازاكإ وبل كاس ممإلا وسر هنا انيغوسأ ظ

 | فاول دبع رع يصيب اردو جيصلل نذ ذولا

 ”مييلاع عراد ار عجب ابن :اهيلا رددوا انندَح
 - نيش ىلع سااضْمتلاَ راكنلاف اهبعرسا صر

 ظ هلا لبع سدح الهرم وماقإللو الريتز 3
 سارع عداد نب هلاربعزعنام ن رحال: فس سوم
 ١ . هيداطالالبا لاق سيو ميلعشب 0 وسر نارمعربا
 7 هابي رمونلومأ ناداني حاويْساَءاولكم ل يلب
 لافذم هز [ْس] | يسود ندرحا اني نقلا ]ف ناذألا

 نعدوعسيزب ساد عرار عما نعملا ولسان
 الط حاوأ احا ندةللاتوا ميل ع مسباواصوبلا
 م بلو َياَف حج يللي ىداشو ان دودمتاق هروستترمل الا 35
 |وحثروهعبا هب اقوصلا واهلا ] ومازال ورك
 ا . ميتا هرلاقوازكفب 6 0 دوج عساإإل أطاطوّد ودل
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 قعيلوتر حسم مشو مدري عافية يردك ودام امهانحا
 هانز قا رعاس تالا خماساوباانرحالا#
 افي ريلع ساس هلال ور نارسةراازع جفانزعو

 نيسان نعاس اوزحملا اني وسع. فسوبْوحَو

 مدا يلا ءاهنع شيليضر وشاعر عع اقلاع نمع
 حا ونرشاوا وكلن ذودالالب نأ ل اى اكن او ميلع ظ

 مماوإلاو ناذالان تبادر واموات ذود

 لاخي اور اولا |رحهم انالاُر طنب مو
 نادرا الدعم نب هسا دبه عةربزب نيازعيرب هرم انغ

 ان نوم * نا دادنملاَق "| سووبلع ل ااراصءسا] وسر

 .مبعانيلاف 5غ اشو راشب منغ در حاشي
 ناكل لان نا رعو اضئالارم اء ند ةرمع تعمتلاف
 8 ووبلعْسالسْعلاد اصازمساَنَو إف ندا اذاثذولا

 كاز هد ديطشيااصتلا جذيحكراَوَسلا نوردتتب
 مسأقالاوناذال ندب نابرملو برغل ين يةلرلا نوليصم

 ليلا اهتم ةبعش ن عدوا دوباو لصنع اف
 .ايرخال و ناولاوم١انرح ةماقالا رظْئْساْرَ تبا

 سامر شيا نارا نم ةقر عنبة ىطزلازعيعتم
 للوالابن دولا تاساذا]تبو هيلع بالج لان هتااقا منع



 ,ناسيرملا الصار نسم حراما :
 ثذوملا ين ايدج مالا هقول 20
 0 الصرب اإإكنرب تيان نمامالل

 هيرب نبهشاي عرعر كرب رمق املاق د يرن سوينا ٠
  لكسرسو ميلضما دم لاف لاق ]ذخر هشايبعرع
 ثانيا لاس ةالصرشادإ نيبال اذا

 ْ بسكر ]عم للف سرجلاو ندومرمسلا3ََِن دوبل لاقرم
 ١ _لافشروكل دا معالق دازعب ٌبونإز عشبه 0

 | نيف ةيءانمفاك ىوترورتف و لسا صولات ند
 و . رسلان انيوُْسِداَر 7 اًمحَي ناك 2 ظ

 4 مس نذوب هالصلا محا ذاد اولّضورهولعو اونو + ا

 . لو ءاملوناكإ ذارق سل نادال تيار ]| موبلو 6
 ] .. ةلللا5 لاول رلَصلا نذوللل | ومد حجيج ورتب داو 0
 ا اف ال تقام وعد تالا ظ

 . ملال مولا انتراثد >يارعيمو نة سركللوا ٠
 2 حارا مدربا انف ثْذوبناثدول ادار اراف روسو سو ظ
 قا نذودنأ كارا مآ 6 نذوننا ]

 ارا نشا ]سو هيلع سارا مولا ل افك لولتلإ]ظلاوواس 222
 اناس تسوس لح انني ضجويزم



 عسا هيلانحلدو انا اقترب ممل ابا نعول مع

 |ةناذا]سوميلعسار هولا قف َرْفَسلاَن ادي 8
 قلاع اش ااهركا اكمل افاد اناقة حر

 لابالَ نار عبوباانرحإلاق بإةَولانعانرحار اق 0
 ٌلَوُيراَنس يبس بوتو ريلع سالما اانا لآامانربجل 4
 سو ميلعشاصسإلو سَ ناكر هموت ”كعانمتاو ٠

 اكلات انقْتْسا ندوا انلوا اًميِتْسَأع ًنارظاملف يقرا

 اوقاف ركيلامايلااوحجرًلاقوُد ةانمحاو ابرج انارنمزع
 اًمظفحا الو !ًاملسمل ابشاركد تورفارمدرف ولع
 اند تن وسلك ٌمالَصلاَنْمَحا داكيلص نق و:هارامك اوَص و

 رهتلاربرعيعاشلاو د "نساسدجلرل اهيل وركزحل
 530 نازك مرام َهال رمان تا انووحلاةرمع نبا
 ْ ميلعسإلَصرَس[ل وسر نان اوركأ طير قاولصلا قر

 لاجل فاولصالا مرن لعل وقم ندوب اندومزماي نادم
 لق روطنجرب 501 دحرفسل م 7 :رطال واودر ايلاةليللاو

 نتي حنان نوع سهلا ااًنيلاق نوعه حجان 1
 7 م للمال الإبل /هبلعمهال وسل وسو تدار لاك هيبإ

 ةدبارصمتنال وسر ىرسام رار حتوؤعلاب قالب رح ةالصلاب ٠

 4 ذولا تتم باهل ضازلاو الإ هيلع



 الو © الاصل اول عسسل "| ا

 مهل اقدر قولا كساب 0

 َ نعمان رعي رلارعو عا ودبلع شالوا رعةردرعيا

 ' اخ الاليزعرل لو نأ دالاك 201 أهو انه م
 2 لاقو ةدبي داود جالرمزا ناكودبد اك هيب ص
 | دنسواوع وضولا'اطعلاةدويصورعاعي ذوناراالمصربا
 1 مال يي ةمازسؤلا ناكل اوضحت اتلاف و
 | نوم ايلاف فسودن لعاب رجح منابحإ لكل عد وزع

 ظ اف عشان :اعفُن دود الالية ادبب|ن كرف: نوعرع
 ا ملا تنال ويت تايب اذالابانهامو انهإف

 ش دقي[ لوفو كر رتل لغد اننا لوفدنا ٌنريسُيرناةركو
 ظ رج يجيرعنابتاثلاو مكنون رح حا يش
 . رلاصسالوسم دو هلع نرخ امل اى هنيازعة دافوس
 ' يالا ناسا لايطادطز لال مجسدلا سنو ذيل

 امس 55 هالصل ارنا اذااواكفنالفل ات الصلال
 " اولضفتك داكار أولضتةكردا:

 ارح سول ع ادم! عتداف وناملات | وعافربكت اذانو
 ظ نعسان يريعسز عيرهزلا ايلاف بيذيا نسا امل اكرمدا

 ] هنعمل اوأر اذامانلاع 27 غ 00 ظ اولصفركو دام اوعسالور ورد ولا و ةيلسلالع ورالملا | 5 اوما مماقالامعيساذ !!!ةلكوريلع سال صولا زعوبرمبا
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 ىلا تكلا ماشا م مرا ايساَنَن رح ةئاقالا

 مسار تاويل اقّلاَق هسازعة دايك اني مساربعزع

 37 تدان ورت ةحاويومالف ةالصلا وو ١ ٍدااسو مبلل ظ

 راقولاو بكلب هقلو الجنس موال هالصلا اسال
 هدانادارب هلا عيجرعناببْس الا هنوبا مرح
 ةلصلا“ نإ اذا سو ميلعساراَصْسِإل و سلاف لاق هسارع

 كل البلا نيا عمعا|نميكسلا :رللعو قدرت وحاوموتتال ظ

 ندريزعل اربع اجيد نيعلازم د هللا

 بأن بازع ناسك ل اهرغ رد ممربا انتلاك مهأدبع
 يحس ديلعسا الصوئيإلوِسير ةرمره د از عّرلسفا ع

 انظناوالصيف ماقاداَّوحوومصلات ادع هالصلانولا فو

 ظ 0 اكيلعل افرع 0

 0 انواع ازوالا ادع
 تا 2 ةالضلا الاف : ٠

 ا انكي قا رراتسومس ألو ع
 رسابا عملا ة وجرت انتشال فر

 ا



 نب نا دارا متناسب 'رزباجانرحالوِم

 هذ نا ثراها وسر لاناذ رتللمع عسا تاطخلا
 عينلالاتت مماصلا طف أ امج: ا برغي ملا داوؤلصا

 لاما سا دار نا|انف اهُيلَصامأ هاوس 0
 طصرشللا ك تغامر معلا اسوس محبا اوناطب
 ومار دعا محامل ٌهاضرةنرهامالا ادق 7 برعم ا|هرعب

 ظ ابو ترا رلانعاجلاةورس هبلَدبعمحونا امدح
 00 مالصلا قالا ار ازعٍيديص اوه زيزعلا نع
 والصلإ ل اماق هك يل احوالحرج اناس ميلجمللا
 ارحب الصلات با نارللا باير ولدا
 1 نعال نااسٌر يانا الا ربعاتيلاق ديلولا زا
 . نيالا للاي ربسا عرش مالَصلا م|قنامرعب :لكتزجبلا
 يابس سبشل دس و ديلا صن ضرعت 'وللصلا
 تسرارلل قو معامله الص 9 وجو تتابرالعلا
 ١] ايفل رح اهب لوس معامِللَو امج عمم

 02 رنا ةريردب دازع جرد دانزلاازع مكاام نرخ اق
 | ١ بطكيمانا ثيهرول عيوش عزلاولاقإسو دبع راض سا
 وألا ونار .مآ ماما نورت ءالصل رمان
 نيون مزحارلدوا هرج زان مثو ملجة مخلد
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 ١ ' ا 3 0 0 سا : اناا ّْ

 2 0 رحل اف ف سوير مماذع

 عامل :هالصل اقوه هيلع الصمارَوَسَر نسيب |
 0 ا اسحك حر ر قر نول الص” ضفن م
 لوس مراصابا نع كازا .ماللانلاةدحاولا دبع لاَق ظ

 | ا وهيل طال سروال ون رشابا ظ
 نرصاسح قوس قودي 3 مال قترعت عا للك

 الرسل الجخ موصولار حلف اضوتاذا ونال نوافعتم ١
 اع لاول تعقل لس يعمل .ةالصلا الامر ١
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 ١ َماََكاَقاَملاَس كيبل شمالي اواي اةرصفجلر هرم
طخءوفوا ترابا ديل كوت .ادررلا

 ظ فكضغا انت :5 00 ت

 بالسلام هع اقدم

 ١ ناضيأالا اسايدل عشار ضرع ما ارم فرعا اممَساَع اك
 1 اا ايلاف لعل نع ا

 ظ رمظعأ 5 أ الراو ههخارع ةدرارعمتا
 *” رات يرااو اغفر اريهتتا هالَصلا اً ارح ارسازلا

 ايا ئزاإرم .ارجارلظعأرو الو اياد حالما
 . علا معوَبَتِم دحر هانلا ا هلازش تاب
 _ .مالطتا لو سرا ةررطدا رعد رعد و موس

 "وللا سر ودوام د تس تابعا افرع ظ
 ْ . نيوعطا وب ةسح عتلا] اق هلرنعف نإ شارل تن هرخاذ
 ظ نعوببا] سو ةريلاو رمل تحصد َردلاَوُ 9 وطبماو

 اقل «لوالا فصلاو: :اريلا و امرسانلا”نادبول ]اق إدو
 ظ اوفبتضل ضنا 3| ىوادتولهديلءارمتسالاوههتسياالا

 ٠ بباذ وسو وايفونالو او2حلاؤاز وادنولوميلا ١

 لامعا اف ب بادو حجوم عل فور احس :الا ادا

 ' راسو إس هيلكس لونا لاس ار عب |مهل ||
 ظ كف اول بدال لانا[ ما يلوا نوبسكالا
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 يلا ناك ضيم نيم دازانسا مر |
 1 لالة كه ةسرف رع السوباودحلات شمالاانلاَق |
 | نفاورملا و ور صر ني قفانلل 20 دل هربدأ سو هبلءسالص 1

 00 َنؤوالرما نا مهدت ولد |مفوتنالاميت ام نولدنولو
 ظ َلِعَفَرحاَقِر انْرمآلَكْسنِحا سانلاَموتالجرم 72
 2 'ةعاجامفقوفامت نانا تاي ذالملا ا عال م
 0 :نبالئقاز ل ا جيرزنبطرم نيا لح
 ١ فضح 50 ميلع سارا ص خلا رعت رول رار امرع

 | 2 يرلجتم رادركوو اكسو مان اوانذاق دالصلا |
 | ظ وسمر اد عا رح رجلك لاضوو َدالصلارطسر لا
 ْ لضسبا وسو نادر ععر لارج نااار هع
 ١ ْ ملامالمي مان ارس/ ل عيلصت ذا[ سو ميلعشا 5

 ظ

 0000 ال

 | تاء والصف ركسحا : از الط مهلا مار نغم ترد
 ٠ مالررما رح الملا لا عتال ل دطوما ١

 لاء رموز ماع !آ 0 '
 0 تان داعلامامالا مل طالا] الم وود داطو 01

 ا  ديلعطب حا هتنإؤ ابا نادرو رجاسلاو "ةاسوبلف ]دوو هبد ٠

 تاجتال انف لاجم سصسئاذأو 1 ارنوب و ميلف و
 1 ظ



 ورش وتعامل نمض الا انفي نو

 نس ال عمسا الاقٌدَتف ابحت صاف ايلا مسا اركي

 - ميدلعسالطسللو وشر نجلا مرسإل سماق ب لير عروعج
 مانيلا طنبيلا ملال حلا مناخ

 ٠ !زلازثرل هاورقر مساند اكيََصاَمرَس 0
 - لارض با هقا جول اوس اهاكلاك
 نورها ٌسْندرب مالا متابع لعاب رح جاّورموريعلا

 ظ فاز عسا طعرعإّس ارب عر طم كرر ع انرحلا الا

 ّنعأ ًءارور حلل ايمان يميل ضال يزرع
 | هلصلا نو فااذا تدان ارو انعارلكة كلر مال نما ها
 .مهااَنتلا :هتادبزيزعلا ريعان وحي وك اال اةالَصالم

 ظ "لاوربعتاإلا ب سارب عر عم اعرب ضن جزع هيبإرغ عسب

 زواق نجلا هى دحلان ميغا
 صفحتي اوم بأ نيذعسيو رحال وع الاه نب

 قصر ادن 5000 لاقت درالارمالجر ثعبيلاق ماعدا
 نتاراس جملا تفارق يارا وديلعسارم مسا
 مل لاف سانا الا قديل ال سرسإل و سَ فم املك

 دنفحان كرا اعداد ليوا مسالم
 نانبم يعجن عوعأ ١ تال افرول امرعوت عة زع ةاعبو

 كش
! 0 



 دج د دم يح سو سة - وا وو ٠ بوسع

 اهلك يبني نسا اوت لع
 م جل ادح ةعامإل دهر |.ضيرملا دح ظ

 منيا إنك اكد وسنالارعمهربارعشمع»لا انزلاق فاشل اك
 ملم ظعرلاومالَملا رع دما ول انركتو اميل عما نا وصد
 توأم يراد ميول الص وسم وماما ناك
 لئقؤسانلاه] هيل ركاب اوم قف نا ذاق ماَلَصلا تكمكمم

 بانك هاا عطول كماقتماقاذإ رس |دركدأبا نادل
 اوزبؤ سود بجاوصركمإ]اقفّولالا دعا لالا و

 وراك رض ٌونعسإ ضيركوبا خيةيمانل ايام ظرطبإبا
 يلد ناد اهب رصتخ هس زم اومعملا اراض
 رونا داوأف عبولا مالا ناطحمياىلارطنا ياك

 قال ناكَم نا ونبلعة ماو للاهلي ن
 بو هيلع ,اإصئئااز اكن ةرسهلالا | رقت جبنج ا جيوحمب

 ركيفاهالصتْنولصيسإنلاو ا وباب
 ضي زجل ازعوعتوز وا دوبل مس املا
 اًمباَقو صير كمومان اكقرثوفأر ايزل وت 7 دارو
 نعم زعب هود د سه انرحبا] ان سومّن مهربا ارح
 لاهم اعنا ايل ف هنا معرب سارع ىربحل ان كرفزلا
 َنامِحاْاَ ذاتسا هعبجو رتشاو]سو ديلعلسلا لجل

 وزبا



 . نكي »ال ررط يلح ارب يدم تدان دبو ضم اني 00

 . اذ ترك ملازبعلاة خلان سر رابع 001
 ظ كرا دان مور دب مو لاف اع انكر هننيب اعد داقام 0

 ١ بالوان لعومل لال لقول سانا وص مباع 1
 1 قرصا مالا رطل مصل _بتباياعساو ناوي ظ

 1 نأ :ةانرعثلاامايزبحأ] اوف سوبر مسار بع اير لج

 ١ ناوصالال اقع نو جر وجربت ا دعو دالَصلإب ن دارمي :
 َ فذوللماو ناكإّس وبلا ايلصمس] وسو َنأ لاق لاح . ا
 | يم يلاوائاراصالا ل وهدرطمو درب تال تاك اكاذا . 5

 ١ الا يااا دو عيبا نيا رع ا شصلاةريعما 1 ٠
 ١ لوصول لاو جاوهووُيوقمومناكلاَمّنناع ا 0 ا
 ]لاو عاطل انوكتاةمتنإ] وسر يدل شبإ ضرس ا | 3
 ا نخلاناكم قييومسنا] وري ] صفرمبلا رج ]جيانا ١و ظ 0

 نار الافقاَسوميلعس الضد ال وسو ماذئلصُم 1
 سالَصسإ و «ميورصع تلازم اكميلاراسا ىلصا ١
 م "نكي هوزمجتسؤامالا اماه باد اسود دبإع هيف
 ادام بامونادجع ها نبعا رح رطألاو ملا ظ ْ
 نمهاربع ثعببلاف يدانرلا بح اصر لا نعاني لبز ظ 0

 ظ ١ ا ِ ثذوا اما عيد يذوب ساعت بطلال ت تراذل ظ 3 ١ ظ



 نعل متجر طن لا افاق هالصل العجاب امل

 وجوهر ماهازه نأ انه مركناركناكل اقف اوكار غاك
 ركترجارا هكا ةمزعا نإ يحيط شيا ولادي
 وؤووخيرراسىنربا نحت راذلن بهار عما ورغد امجعو

 زكا |نوسورن ف روي طيوان ادهكلا |قونا ظ

 اناناس اع كرما اناس ارح
 2 00 ع تالا ةللوعم

 1 يعْشالاةرمد
 ةماعلا . 9 اضنالارم] فراق لوغب
 مام 2 مسا دوبلا حم 7 1

 لاف نيمو 0

 1 ا
 ٌممحاذا بذاي ٍرسوبنالا[لَصارال انادلا
 ظ أدرااوبال او اسجل باسوم عرس ع ان 7 ةالصلا اومامطلا

 راف 200 مد:الملع بوح وساع قرم
 , تحمل قيل غرجلاقر "ماسه منع دعاني !اف كاسم انتح
 ان حوا ]اذ/ ودبل لموت داعم هاجت
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 مما 0م00ا0ا01010ا60ا 77ش٠#)_لا

 0 520000 انصاف ءالَصل نما
 ا ص هالو ابابا با
 ١ اره رع السان باورماف انَلامَشاذالاَ

 5 مسارب هنعونم سان :كرسسار ميغا يحن وب [سعع

 0 02 هيلْماِلَصَسإ ]وسر لاةلاؤرمعسارععتا ايْرِع
 [1 ءادنالو :اشعلاباورماق ةالصلات ف ”ارك دحا ”اشعتضو

 5 >لؤمالصلاماغيو ماعطلا هأ ضو نبا 2 و ونه 0 رمع

 / نييهوورِهْزلافو مامالا مارك خييمناو ديو حنا 0
 1 اوال رمت اراء يجون ْ
 | يفوح الفواعللاإ رك رجاناكأ دااسوميلعسإص "7
 ا ا بهو زن 2 ةيهرمأ هاو 'ةالصلا2 ق1ناومنمومجاخ . هابجلللا#

 1 ةاملا ارم هال اعد اذا كبار يهوو نينا
 ٠ نعيصربأ انيلاك مهلا دبعيرززعلا نيعانننحتلك ايام كنبو
 3 ةيبازدورمعنب نفت 4 درحللاف 'ياهتنبانعرلام
 7 اوك اير سبو هيلع اضل وسير اد لاف هبا

 0 اونو ل سركسلا حط اقتل لة
 ١ لاقملااننرحت يامل !!ةولماةحاحو ناك
 ا يا ذلانلاةجوضلإو يقرمانون يدل الاكس ان
 كاف هج خم جوي اهنعطساوج
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 :مالصلا َيذحاذ إف هلها َههرْحَعهلْوْإهأ ةنعمو كا
 الا والوهو ادلب لزم اه ةالصل الا جرح

 ىبوماشرح ةئنسو توملعْسإلمباَه ا
 اناا .اةيازعبوباملاةْبِه والاف [يجسانبا
 نيرا اموركيولصال نإ اتانهانرعسسو نيو نا
 اقراص[ سو ديلعةيباواصونلا ارنا قالَّصلا
 هنن لجوجل ناو انعام ناكوكَ مبالةدال
 هايل كنب دالاوملرلا صن | بقدوبلانم مسار عيراذا
 ايلا مْاَوصا حاد الإبوح |لضملاواعلا] ها
 كارعو هدد وباىترجل اند اللا دبهعانرع دهعربج

 لاقكدضرمدتْساف ]سو هميلعرردارامج ذيل انوملاة سون

 ملط نا ووزن تلا عمان واسال

 . لامراض نسدريل أ اكيماقا' داو ',لجوتا

 الاصل 1 د فيان هلا ا
 7 ءايجك سانلابإصتل وسر 7 انافقشوي يول ري

 انرخإل اذسو. مسازعا سلس ودلع سالما
 ناد||ةاهبارنوملا ماةشياعر عيبا ردن وردم اسرع -

 نينا عجرم اقارب اان ةثياقلال ىلا بصب ابأا ورم مثلا ودبل عسالص إل وس



 ةْوفةصفل كت ةنياغيلا فيا بل سيتم اف

 لعيد رشرمف ءاكبلإرمرسانلا ع جيسول كباقي ماا ذاركاباا
 رم لطالما وبا صفحته فرمانلاب
 نااقؤرم ءانلل اصل ةرثءابا اورمئوسو ود بحل 220 271

 لان اباوبا ريس[ برصال تكا شبامل ةضعح
 راصنالالا نيس افراق يقر رع يعش | نجا
 افيو: نادبعصو رو وويل شارة عن انو
 0 7 : ودبل طال مزمل عمو مايل سينا اكوبلعمسأ
 3 الصا !إ3 قومه زئنتال ام ومناكاذ احق
 10 ملفوعوانبا 0 ةرحاَرسِإنو لعام
 ةباووب حز :ملار نتستزا | مهل ضي ممم: ةقرو
 ىصلال صا ديت عع رك ورا رصكتف و ويلع شياو جوعا
 اينلاراَسأك جالصلا الآ جراح[ سوما عة ساراس ون !!نازط و

 سؤوتفرسلا او ,الصاوأ أنا مويس .اهنج جيلا
 ثراولادعانلا |ةرهعموبا انساب هيلسالّصمم وب

 "2 لوولعساكصيعلا جرخول ل اقر ازعرررملا ةعاشلا
 ٠ سلرصسا يلا امرقتركموباتهزو "صلات ادن
 امإسو هيلع مجبل جو ضو !راق مدرك اجاب اودبلع
 نيم ميعاد موتانا بخانأ اكاطْسإدرظن



 مشن ارافإلل 5 هيلع مياواجونلاا واف انآ وضك
 اينو اويل قم ٌباَوكاِلَسَو هيلع سارا هزت عراو

 ةنءيراهجارعردومئرحلاو هو ناكر سرب عع
 يصَس|اوربدتسا اَمإ]|3 منار عهّرمخل هناهاننعرا |

 لورجنانااورمل اةدالَصلا م |'قُدَحِحَوإسوديلعمم» ]
 06 قفر]بروبابان | امهعمس إنو سي ا كااقرسانلاب
 لي هولا طم دو ادي صيلف هد ةدرم!افاكبلاّرلْعأر ف
 عع هراا جان او يرسل مح انَدسوب تح اَوصْوْناَ

 ةزمجزعكرهرلرعرصو] فكي اقد فرهزل از عيولكااوكرإ
 رحل مالا تبجللا م اقرم تساي اوويلع ساو صلازع
 م انش اومن سل اوئيعتب | كر اسرخ
 َسالَصسالوسرماكاَق|هنعْسإرَو ل اهرع سارع
 لاق مص اكفد ضم اناإيِلديناركابااّهديلع

 جويؤحسد د هزرم ميل داو صدسإ] وسو لح دحوتةورغ
 ارو هأر املفساَلا موب وبا ذاذ
 دج اركان هميلعس الصم ]وسر دوم تاامكنأ

 ترص املا ا ملعتسا 0 ةالصوإ تربوا اكف

 أ بانل مويل]- نم ناب هنعشإ ضرركي وا الشم
 3 شاعمف ةئالصتنز اديرذ انيملوا لوالار>انفلوالاو مالا



 لامانْحِإلاَقَفِسومْ نس سانبع انرحلسو هيلعساصولازع
 يسال وسو نا يراسل .ةري]هيزعيان دريم هلانع
 .'مالصلاد ننام ولاول ب بهذ ويعم
 ْمكلاكفاَ ارسانلل الها اه دنع شا ضربا نذوالا2

 , ًسوميلعسا ايضا وسمر دا مَعَساعرركمونالَص
 ناكورسانلا ف صف فص ٌفةوَق حم ]قت ةالَصلإَو سانلاو

 ٌسانِلاْرْك ا املق مَبالَصَو تتلبآلميلعْساناوَضررك وبا

 ديلارإ الصحي ِ هسبا] وسن اردتةلإَومَصْلا
 ركبوا جرف لكم م :امارا سوميلكسياراصمييإوسر
 تلوم رمال وزع تاز همز ةنعرسإو اا

 فملاقاونساو حرج وبار خا دسار زمام يلعْساٍرَص 1
 لاق قفمااامأف هو دف سو يل ميل عرب ءاواصيشإ) وسر فن

 .ربن ناكامر نونا الاقفلتر :رماخا تينا لعنماع رابانااب ٠
 يلة اكرام الصاوي ورسر يزبرتت 50

 ينهار عؤيفصنلا مك كارايل ماس مبلع ةساراسممدا
 للا مصتلاا ناو ميلا تلا عساذامن اقوي الص
 كلن انس 0 معنويا ةارفلا قاووتسا اخ انكماب

 نلااب عقبال ل از عب توب ازعل دامح 508 5 رحت

 ادب بضع هيلعف از يناالعا سراة ترولل

0 
- 



 وللناس طيس لعبا هتان اول َنرثعَرماَوَحدنع
 ا اذجزيبحئازأ الص اوصْيلف هوم موف كد البيلا ّرعحد
 ْ ركرحرْوأ ٌندْويلفالضلا كح اذاو اكزيحفف ازا ءالمو
 )1 انزَحمااَم وهو امالاد اراز اذا يما ركركاركسوبلو
 ظ يملا زعيم حمانرْحل] امان عانمحالا | لساني داعم
 ٠ يراضالاللا ب نابع تع يملا نزلا زر ع ريتال

 ه بالامل ثا[ ودي ضلي يد نسالاق
 ظ انفهصوم اعقب بحل يزلا ن االايلاهل ترف ليدي ميما اح
 قلو هبّعوبلّمامآلا]هخ امنا باد[ ست هفلخ
 نئلاجوهوربالاب ون يلاوْضَرَمْؤِلَمو ىلع هسالص

 ”وضرام دقن ثا ذوهيمامالا] قع 21 >ادوعسمْس الاقو

 ظ زوال ضار ماجالا عم مكريز هدر كل) افورامالا ختم
 0 از رص سال زدرلز بهدو تلا لع
 ضودحا ان دحت هيسواو نحر سيد شوا درعس
 لاق "دبهرب سارت عر عوشسأ فلام , بوم موبار اَسلاَق

 ٍطصَساْر وسر ص نعمت: كالا ؟لففّمشساءعْدََد
 ب ا را صال وزي شمال صولا | لب نيو لعسا
 هلوراطورط برم ول بهزه | ستعاو العاري ”(ماوعضا اال ا:لقق
 مل هيل ورن مالا لق نصا اقق قا يميل



 رص لس 6

 ءلَجَقَن

 هل

 - ةلارلوواقؤيل بم دغإ تءانكلاة لولا السلا
 . ةامىلاوُعَص ناو رلننمعال اناكسانلاطص ل انف
 لاقبق افا هيليغات وسل تهذ مل |تعافرعغقت بضخ ا ا

 عائد دوا سانا ومس ]وسبل ”ورطتس جال انلق* ةرسانإ ااًاصا

 يلارَساَف رخال سماء المل يول مسار مغإ نوران
 لفل وا انااا ناضج .ضارأ وول سال
 0 . علاق ربالايهصن ا كرمايإ توم يلعس الس هالو نا
 1 نازمعما لاقيت مز عا اًيقرالحرن انوركبونا
 نمد ود يبإعرسالص بلازا مانالاللذ انرك.ودا 0

 رمزتلا مسا رد ةفخ ومش
 ءامواقرحانيل تهذرجوداداز الورمانلا راصد ىداو
 - ىبيجاواسطال قوخاتنالناباووملع ما 1 !كونلاصيلا
 .ةاصيراروهورشركودا]+ملاةركف جل اماسلحاو
 هسا هيلا رجا ةالصيرسانلاو توجع نالضملا
 نان نباتي عل كلف هتانسعلا و دعإق سو هيلع
 ما 2111111 مييفتحا للعشرال امأذ داَع

 لقناة رباما عناكيناا دال 59 1
 ظ اد اشوح هنعسإ وصد يلاطنان ازيا عوم ٠



 سسوللما مساع عيبا ازع ةفرعزنم اشهر عيلام انبحالاف

 ىاشوفو ون اَسوريلعْسارص سل وسو تلاقا اًقإمنا
 اهظطاوسجأارهلاراساع امام ةارورصواًسل اديلصم

 ١ جاوا | وحلرإف حارا او ديمويلمام امال[ خ اسال اق فرعنا

 نيا لاو اسراول وفم جنا مسا حيت اق اذا واوراق عش
 تبوس ٌلبعإمي بح نوعيجلا يول ادام ملا نيلضا ذاع

 هنتا0لو 5 نارنارع باع نيك انيخ الاف ف سوب
 يلوا ريال دف حنع عطف 1 2 ريد ةيلعمسأ ٍ 2

 دوناللا د دوحك هآرو ءانلصكرعاق وهو ناو ضل مالم

 ١ داواًماشا ولصَفامإٍةَصاَدِإَ 2 موياماعالا ]دج 5 ا 5

 الهيل نيل اذار يرانج ةراذإو اودلراف عكر
 اذار و ةرعج ول +اوصفاّسِل اجب اذاورءلراواسر

 للارض ميزولا اْصرمق وه اسولجاواصف ايل اد لص
 نيو املأَم ف ريالا اواّسل اجرك لعس 0

 باباودلعسإ الجولة سزمحال افزمالإب زخم اشاد
 2 هلعزمااصاولان رسالة ومامالا قلخرمرد و
 نابت ءريعسرم حاس او ةريما دلو وجاف ارجعاذإت
 املا خرجت ف ريس مسار عهرجل اذ وساوباوترجلات
 , ةوارساعسأ قا سومبلعتساو مولا ول .وفز

 م

 ري
 رْيَمْلا



 راسدن :ريمسأ معرب نجلادعانلاو يبل !يومْربا نعل

 نتابع ييملسا انما قي اناني

 نيرو امال |دَسارَد كر نرغب تتيح أد جاد دوم

 ةربرابا ثيل حانرنير عز عرب عساس]اق| مس خاج
 . ركزحاوجاوا مازحا انااا هيلعليب سالو ازع
  ليصواراجساردس رس كنا امالا| فسار عئراذا
 . .تاوو 2 !ولاوبملاةماما لمع وا وصور ٌحَيرووصسأ

 5 اوغلو ينرلاراوو ضال مناوك ذاهب اهمويوْاَع ظ

2 

 ماقام ميل المزلا] ون ماسمايزااماللاو
 مزهر ارحل ةعابل نملا حسالو 4 رفا . 14

 نسامح ازعسار بن عنجا ارعرجرم أ ادن فر ليل
١ 

 لما مومّدصعلا نولدالانورجاهلاماملإ ريع ]
 فاو -هنوبراك سو نيلعطيبالصمَسا] وس وسررم لوم
 لاووياجلاةراشُر ذيع انرح انارقركر 51 نا 5 دقيرَح
 لاق هودي سيال مزباازع شارع جايتلاوباان 00
 10 هيديز كسار نادتصرلبلعأ وجيطاواوحبلا
 اًنِلاف] دس صل ضعلاانثح مم نما ومامالا هولا

 ال وسو نا ةريرغ ماركا اساسا ءاطعر ععاسارب رع
 د اولخازاورللأ اص نارك ن نول اور



 لص ضرر كلا ةوعيبلاو نوما ٌةمامأ 58
 1 ارَوالا ان فسؤور دغانل] اقومشاببعونال ادعس

 را دافي رعرمتادعرعتتلادعيسد ع ومرلانلاف
 لا هيوس كو هوو سلا نافع ةعل عجم ظ

 2 جوجو جاما ال9 جويرت ردام كبلز رس و تماعمامأ لنا ظ

 نحلة رانا تحب اذاقزم .[ا سامر امالحلال اه,
 ئرمزلالاويفرسرلالاقو مُهاَسِإَ' يَ اراد
 ديا كح اهنا مورعرمالات اا إي 52
 ناجح جاتا ةاعْوصساَجل اك دنعاشس] ادن اب انما
 ولو عطاو عسا خوال و مع م سساوصوتل ل اول اق امرا
 بارخم امال يميز عمل كانون ةندنر رز هَسأر ناجي
 نعوِصْس أَلاَ برئ نما ساس ردزييتا اناكاذإا أ أوس
 ٍقلاحَتب ثلا ةرياب عربا رعب جودي عسل ثحمسأ اقمكملا

 جارت اج اسْعلا إس ميلعس ءاراصهبإ] وسر مكون مم ظ
 نجمك ؤسمب نعنولع# هرافي ممانبن ناعكر
 “ع دطيطحلاةواةطيطغ تحب عمان نادم ب 11

 ”امالطأ وشمامالاد يهز ع]جلاماداذا ني الملا لاح
 ' الاف هوذا انبل اف نجلا: رحإ نال فيول هن هنيعيل
 ٠ الوم تيك زر عررداسن ب موجز ةررعسزرب هيو دبع رم



 58 هيلعمبال يلو وهناك ازعبابع

 يب زحاف راسن ع تهَيلْضَماَفْاصَوْمء!الاَكارْنع ا
 و و خوان ' سمار ةرتع تالّيلصف حبو نكا»ج أ

0 

 الصب ترفل لاقيه مل لضم رك خولان 1

 ظ ازاله بما رائسجلات

 نعي وبارع يهرب ب [سساايلاو درسنا نحيجافموفاج

 7 و لانما عبام ارجل هيما مهأربع . ظ
 توفر دم مان رف يلازم يناس ميلا ياما -- .

 ا باب نميز يم فاو يارب ذحاف هراسع 5 ْ
 اساسا مهب ح يلصق يصف جف ةجاكل يل ناد

 ظ اا لنا ب ا نامسايبريرباجزع ظ
 ظ ائْسحلاِفَد هنزل ةرحو حم ودموَم ينم اسووبلع ظ ا

 لاَ متارسَباَجت عبوره رعؤبعسا جلو نع كا
 هاف عيبا ملتزما خمر مخ داعم ا

 ةنم] ايداعم ناكم]جرلا اياك ةرقبلا ”ارقف[ مصل الصف اذا ١

 ةايارم تالاف انف انااا سو ميلا ولا "||
 ورمل إصملا طسوازمزيروِسْوماَو اان اهاتنإو ا
 خلاها مابا مامالا ننخ د ادايئيظفحا ال 0 ا

 فجل انحينشاب ا
| 

9 



 سال وسيوف سافل املج د د وع سوبا فرحا] اًكاّسيِف عم
 ١ 0 تارا اامن انيابطب|م داتا لهنا 1
 نام ملِسوبِوْم اًضِرْسا يطع مق | تميلعهارطمسا
 راك ميسنملا نانا امر رهتلفرانل ايوا يك طم

 ا 'رجاشاَم] ولك مفي لضاخا 2 حاملا اذو ظ

 .نع جرغال ار عدا زلال اعل امانمحالاكَف فس وبار مانع
 الاوان اًذااإَسو ميل ضياص مت وسكن ةردرهفا
 ملا ذاورهلاوم و ٌىرعردل دل مهكن اروح

 7 رراغأ ميلا خبعس انبلاَقِس| آن 000 اسام
 رات »تال اضنإلا سارع تيراج د ه.لاقاتب

 ارفزامملا فاو هكا لرفل وادا داعم ةةاوكإلل

 انافدنملا اناداعم: نأ هعلبو ]جا قاطناف, استلا أَو 0

 ا نوي عه ميال اذ اًداعم هيل | اكن اويل شارما

 ”هيرصالوف تا ارم مَتالُبتانئافإلاقواتنأ نانتاذاعنإب

 ظ 1 ؛ 2: للاواها كورال عا
 دبات تلقاه سان وبا لال ذم لص

 مشا هسازيعو هرم قارس ورز عسَو قوز زبعس
 ص راج عزيمحإلا زجاتو ةرقبلاد انعلاَو داوم رباع عب زل ودأو

 1 اانا ساوب لاقوملاذاوماما ايي مت ابثاب ١

 . كرأرم



 نييفرعبلا دياز سمسا عْناَتساُْلاةَعْس تيرم انرح
 نئيحانالوامساو ]جيا حوعس فارغمزادملا

 ظ ابالصسإ ]وسو بضغف اهل نال انيس امرجعلا ا ةلَصلا ظ
 نمو مسا ضغ لسانك دوم بضع امَِميو ميلع مطعوم

 منح اور كماف سانلامإزمجسرعنممه سر اًرسانلا اهنابل اق
 اهل 00

 لاقسازعربزملاٌدعامْلأق ثراولارثع ايلاَقرَمْحموْنا اشرح
 0” ناهس اس انديناوييطشإلم ايةياراك

 ظ لولو صرب انت يسلا اصل
 نؤيارع هدا هتان هدا وكعقاز 0
 لوطا ةالصلا3 موقالزار اق مضوي سيال ضونلا
 هُساِعَْسانَ مهارة لصف روحا فوصل ءاكم عمساو هيف
 زلاخ ان دجعانمالا اروبي كر ايلا ربا ورك نسر هج ان

 ثعسمساريم 2 الروز ولس انْيلاة كيرا ه6
 بباالَو لص قحط فروام| ام كنا ران سا

 0 4 ىبلعمشا 0 0 اديان

 ماعلا مفالصْفز وكاذ .يملا جب عساف اهلا نيرا انأو لص

0 3 
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00 

0 
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 ظ ديار ايار اي ثراث ح هياويزمهمادجو ةلشأ ءهرمه

 ١ ىالاقإنو مطس |ل تينا كام سازعةداتغصتنع
 ْ ان ديال وخاف ملا مسافات طار راو لسلق دالا
 ا 7 َلاَقهداَق انبلاف نانا انبجسوملاَ ددناكيرمدمارجو ة كس 5-3 ظ

 موتو ايما دا . داداه ساروا عرج ال

 ظ

 ا بويازع ير نب ذامحا شالا نامغنلا وباو بحر مس ان زحن ٠

 اسجل حل ذاع ناكاببعروامزعياب جردوزمكز
 ابرح امالي ةرمانلا ام تبان مىصيفُوَم وقف ان

 دوال ءيعرارعزتمال اني واد نم هلا عاش افددسسم :

 دسم ميلعسباِلَصْولاضماَملَ لاَ انهعمتبأ وعر هتيباعَرع ٠
 لصملو رباب اهرمل ]نقد هلا دْنِدِْلِإِ ةاناوبو تامئدلا ْ

 لع رفنالف لهما مؤشمن عرس | ااذ اًنلفريانلاب
 مس .اًرصرتا] وسل اف ملل لوركا اورمل انف هارقلا
 رباياورمَمْسْوِب نحل وسبا حاللاوا منلانلاو !تبوعبلع
 00 ناكرلذ ب يداغ ا يوديلعطسإ) مولا حمو هعمل
 1 ١ ٌراْساوْرْحاَِنَبَم ذر بوبا زارالفزالا د كيبل م لاا

 |0000 واوديحاالسو ويلعب هولا دقو ركبوا رخاتف]سيراديل
 جلل مايرحلا_فتبايزسفلازعا ماعدا سانا
 ا واير لعمسا الم نيكول اناكيو

. 

 م -



 يل .٠

 لم وعو ى“

 نعل زعم وتتم وأ ابار مسن هانئرخمارعم يزم

 | تاانان عاود ْدْساِعْرَعَد وسال رعمهربا
 . رااباا ورمز قولا مذوب لاح شوو ويلعمدباطَصمَا
 رواسدلو سا حركت اباز امسالوسرئ اة ورسانلا باص
 ع نقي الور صي وابا ورمل رمكْنرماولفرسانلا جمس كلما

 017 ةييوفا اموال فيساز عرطءانازامإ ل هكوصْعَل
 | | ورم ٌفسوم سحاب زمنالي .لارمتتراراهرن
 اعيش ماصمَالوسر رحَوْمَصإ] جدام سانا 27

 اًيواكرح نك وما نهد سيرك. ولا عسانا صلوح | نيالا ناطع ه كو امسز دا ورات هنو
 ٠١ قحاتو يطعم اليضولااخيميلع داسيا ]وس هب

 ا لكس | لوس َناكوأمباق لدن ا اس

 سايصمَسإإ هس وسور ”:ةالصيرت ونا يرش انعاقؤسإك
 ظ هلام با بنل الصب نو رشم 0
 ظ "د ةيتاربلا اسر سا نبعاشجيبانلإل وميلشاذا
 سالو ةردره ا رعي در سدر عوار تسلا جعشإ را
 ١ تينداولصلا نمو ايريلاوذمأ انهار موَأإ سو ميلعُرسا
  اغرربلاو ”قرصأ لنوم السر وسو اقف كسا اوسع
 1 10 ياا الوم هباعسالص هبال و ضرماقفرخئالا



 , ايلاف بيلولاوبا اندحي]ولاراد رضا سي م 5
 0 ةريرهش اعراس زءريهراا نب رعسرع عش
 فريز ٌتيِلَصإن د فور زر ملخلا سو ميلع سبا رارصوببا

  ةاملاوراملا, كب با نيس لس ءاس جيتعلر هد
 ر'انآو ديلعس از اوصر شيم شن مس داش انشر شارب علقو
 ظ لجسا ار رشا نحو قياوكسااسادومصل حا
 شبا عمير عور عر اسهر عربا نيللام قدحلاو
 ممثلا موويلعمسبالصمتالا وسو 5 نانينموللارا
 ٌماَقاَذاركمابازا 9 مْساَعيلاَة سانا رإ صحب ايااورم
 انمار احلا رمرسانلأ 18 كماقمق ٠

 ايازامإ إل وفصل اقف سا اع اوورس !لصلقرسابا ٠

 نيانللامرلورمعر ساكبل ار مس اناعبسمل كماقب و رماقاذازب
 الزل ا هما سدي سالصرشال وسبل اقف زعل ظ

 قَسِلاَعل ةصحتافهرسانلا | صر ورك اب|اورم فس ِنَّبِجاَوَص

 نوذصلا ع يونتد با اًريخلنم تيفال ثنكاماوهعساؤج
 . الاياب اسهربلول ١ وبا لح ا|هرعبو ةماقالا بع

 لافرعملااواملاَس تعمل اك ةرمريورم فرحا اق“ طعس
 52 وسما يولع سال صلال ولو ناضل تعم دس

 اضَجلاةرعُمولا ارح لوجو يب هسا ندلاولوإلفومص



 " مامالااهفإ تاي ملي رك ارادوا توفصلااوهفإ 533220010010 انبعزعتراولانع
 . ةساتلاق ةراحر قانا اننوكوْفَصلا 0 ا
 " نسااَبلاَف قار وطلا جاما مارك بارا اور ور
 ١ :.كتايولع ساو ص سا ونواب قا هالصلا فاكر
 ضان رهطاروز مو اراؤاف اوصازنوركفودصا وجت اقف
 ١ نعوصإللرعع ءئءنعللاهرعصاعونا ا اننادحتت) مالافضلا
 + كالايه 2 الصمت هيا اة
ف هرميلاروعطللو نونا و

 022 امن ول]تنول لا

 ازا وحول3 اموت ميما ورحل !ةاهترو تسول اوفس خيبلا
 فضلا ةةماقا تناوب تنالزكرتما نضل ةاهئولخ
 ّ لاقئانلا سامي متاع اب اصلا مامي م
 نَسَو قيل يال وتلا رعةربرف ٍكازعوامهزعرمت نرخ.
 .. اوراق حار اًدان']ءاوما كاف دب ءول امال |-جاشازاق
 اياه ادا يلا لو ماسا -بلافاذاو
 لنآ رالصلااومقاو نوعجحا اسوا ُمِلْصم ايلا جيلصاَذأَ
 ُدمْساَاَةِرلولأو اان دج صار جزموصلا رماقا
 صو مصاو ومنا ييسر سار بيار عةدانزع
 ا لرم فوقصلا ٍخوشرام

 الصموق  .|



 ف - ا د سس سس يي هس سسيييل ا نيمحح تيس ص سس

 لاه ويل لضفلا يضلل اسمان نر تقوم
 را وال ايري دعس اد
 تيفال اال اًيسكلامافإتوميلع اصمت روست تروم وذا نزلنا امل ضف مشرك هناللا مسا
 ميرا رايد فراس جر عب ىياتعلاة ود وعملا

 فما قرمزي زل كب سلا كا قارا ثان :
 دج اصر وقر نمد ثدارريشانن رامعلال او
 ير طارو_هركاراوافركتوفصاومفا ]اس ديلعشسا | صولا ر عرس رعي سعته ابي اف بلاخرورم عاج
 دم ادميغ مرو محاصر كيس جلس قرائانرحلز او
 جندل مَيأيمامالامل وح مامالار اسر لِداَماقاذا
 تبورمعرع دوا د انٍِر عنف ىدحو تا الص ع

 يباع كلل ةرباه رتب باب مرير اعيان أشد |
 ىلص وسإ] وسر رجاك ه هراسيرعتشف هلأ اويل عشإ ادص
 هاكر در جرصف ديسير واعشاب اروزم ةوسارب عسي 0

 نواعردوةارلا اناضوتسرمل اصبع إف ند
 ما ءاواسبو دلع هربا ضرما اان متون 3 ! للابن عوج زراف انياب معان عاسرح أ 2

 تان اهم اننرحمامالاو رويل خنت سناب
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 ' نمثل نبا ران عع اال ةذيعنا
 أ تقاويم رضَعو ايرب نحاس سالصولاراس

 ؛ لنا ا ذا تانعار هيمو انس مع
 1 لسور صن ناسابال كلا اقدأسوج 2 درس اي يزيل
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 ١ طول ع سارصونلا ارك اة ربانعريارعةيركعر عت وبال

 ١ لوضؤإلا نانزتلو اين كو ناك ارنا مث“ تاسورمأ امن > 00

 ثيلوسلا ننعم مبتسما ؛ن وسار وجيك الضو ظ ا

 ١ ةلوةروسلل وويل ةروبسو ومار راق 00 ْ
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 ماو نوسسدل اي ويلع ا يول باعلان تابع عكيو
 او علرف لسير لودعلا دوا نورهو ىنونرك كاد داوح 1

 مالو و مرفلارم ميا رثعف ف 0 وال اممارااو ون عيدنا صدرم
 ٌعسننالاو ول هالاث نواب رحالا | اردو ى انا زمرفر وس
 دوي سمن اوق 3 |م4 امهبرصلارمع م جالسا > ينمو

 لاق ضم!لازم ةروجبو يناثلا فو لافنالار مبان يجتراب
 لو نومد درو نحر نحاو ةروس |رفيرمك مدل

 يا ا تا دينية ولج رو مايجي كنس

 بق املك اف اذ ردسي مهم راشيل 0 :
 دجامتناوف] أد 5 اا لاعبا رشل

 1 > عسدب اكو أمه ارخأ روش قير |هنم عرف
 اهناكرتالم د وسلا وهب خاليا اًول امد :اهاراكت أر ٠
 ارا رقيو يمت ناك اهنارفناماف كح ابازفي وحيث

 نهركرإو كني رن ريما از امبحان طر اتاناامل |
 ها غيمكسوم نا اومركومهلضارمدت دنانورناون كوسرت ٠ ظ

 م رافال ان مل ردح | وميلعسا السئ مانا ملف

 نرف مزارع ل اامو كاد ا دب كرما يامل عن العم ظ

 رسام اي امس اا يلون 1
 لواعإ اهلباوابا ثعبس] آف هرم رعايا رشات اق م تأ !



 نيتي ]جول تاجا رس باكل ان رقراررره 2 كبارا تدوس تلزم مروسنر ردع غاك 8
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 هنااا مان غايللال صن ارولاقفد وعسر رباملا ٠
 ظ رار رار يميلع هسا استون اكيولارياظلا كرعشل

 هارد ناك ]سو هيلع مد .ايصولا نإ هس مارع هداني از .ارينانبع
 رح ]اف عنف انحرم .معلاوريظلاو رفا اججْرَم الو نار رمل انهو قاتل اوارل فرضت يامال زارا ا لؤظنو ٌرِياللانعمسد تاتذلام ان بيلا نتارلاك ةنيتروسو راعاماننيلدال اقر ريظلاو
 2 00 بارد املورمتم رار
  دييساإَو 'ريلع شا صحت ل بار طضاهلاق كاك 0 ظ . ٌسالقرَس لايرصلا ورا انادي ميلعمالصسا
 | مببأ مباع داش سارع اجل أكر رم ا | اوك 4 رجلا ظ 6 هاوار سما ملام حيسأ 3
 ا دار عرج فاني عم اشم انا موا اسجل | كلو وطام !لوال الراو ليطناكو انحلال ٍ اكسس ومعل معلا ءالصور مطل ةال جر مزيل الار علل اقايعم | وروُسو ناذلا ماب ا سسزاك توريل المعز وسي دع
 ظ قدا اذ لولي ناكل: ريلع, سا مولارا امياعةياخواي |

 > اره ١



 ب سايريلا ةالصفر نامضدةن انلارصش ريطلاو ترم الا 7
 ,_زيلا تاما اعد نيمااطعلاف وليم انلابسانلاوررامالارهج « ٠

 شعم الم مالا ودا ةرمو ناكل ريعان اوسارو مو

 يرو لاو حن ومس و رع دالر معن اناكعف الاديان ٠
 رك كيباهننيزيازعُبل انرخالاك ٌفِسوْ هسازبعان 12 ]
 ةرر هوز دارخل رولا دبي ملسواو بلرتيعم ١
 ”ناقاوسأف مامال ارم اذا)]ف سو هيعسإرصسإل وبسر نأ ظ

 نيالا بن خرمم شت مولزتحمكلانبم انهم انف اةزم
 557 هاير نإ يريلع شا اصر وسر ناكو باها

 يشاع مانرحلز ف سوو نها ربع رحمان خف ظ
 ]سو ميل ارصساروِسَر نأ ترم .ر هد ازع جرخالنعداب لا

 ىتنف اوهنساءامسلاف رسالا اك اق نيمار رحال قا جالا
 روما ار هج داب وب دنمزم لففامول رف ئرسحالا امهارح 1

 دا وهوسردلا ا نعزلس زب متاذبع اند نيمانلاب '
 ربل صوتنا ضو وسو نأ ةربره ا رع نابنلا ا اصدارع ظ

 اوونكربلاضل الو ءاعبوش ,ويضعلارب ع ”ةمامالا لاق ١ |دالادإ سو

 هنيدرممرقنانمازمعي]المإ] وف هلوُفْوفا فمن اق نبمأ ٠
 مولع لاس يلا رع ريما زعراسدبازعو جيرسي اقأ

 انرحنيكلانو >ماراذا بباب ةرر فيلا رجل من ظ

 قلك 5

5 0 



 0 5 سو هيلع سيال صا ذخرا ملال الص
 يانا وكر ريكا مانا باركت دالواّضرح 2 ذعو

. 5 
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 يلا عز كلزعذإبز وهورل لاعمال حارس 5 ١
 رف ا اروهو سو ملط سال ضخ ) اوهادنأةرك 3
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 قمع امزح رونو لاسم ديلا راض يلارع

 ظ ١ يمر ع نرطمْرع لااا عكر لرعرا ااَنيلاطَساَولا
 ٠ انك دلاقف ةريلاب ميلعساناوصولع جي ضافريسجترا 0تكبلم ١

 ركرت وويل سارح شالو سر هم اويلصت انك هضم ااره
 لققسو سوما عاج - عضوا كو لزاكملا م 1
 1 هراكورههازع ها ءّءاسفا رعبا ها امان معنا

"17 

 للا وسب َةالَصم 3 0 هيي

 قايلاوبا نم دولا ةريكلاماهنأ تابإبتو هيلعسالص
 'قلاتلصها رعت فرطمرعربر عت كاليغي عدا ايلاف علق ...٠ .٠

 'ناكفزرصحت نإ )عوام ميعساناوضر لاطٍاسإلع 07
 رار م عض ذ ادرك هتسار هراذاو نجيبه اذا د ٠

 3 درفز اقف نصح نارمعيي رحل صل اضقإ لف 7
 ْج ريل اعلم يصل دالي ساطع حالصانم ..

 ةيؤع عرضا نوه انبلاق نوع ور معا دح اورلع
 فايا و حياد حرصغةيل5 رالي بارزا

 ش 598 ْ' 7 :
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 0 7” دج
 جوييسس و



 0 اولا جلا ةالسكوتساوإلإَو اهيل
 كيمو ديزل تاقاخإر كلا در 6

 جانا كيلا نكن افرع م امه انا ِعسا ٌ
 لاف و جاو اريابعجرتال ناقف ركن نرتع ميلك وم

 ىوبلاة لاف مصل سارصما لادا 2505 ا
 لاَقوقبْ وعاش رح هيرك ءايلاق داق انيااف نانااش
 نيرا ادعس رسوما فرحا اف باهي! عفر عير لاانت ٠ أ

 الصالون اكبلوْم مربرهأب| حسون ان رايلي أ
 ا ودمر الصلال اق اذاتومِلح

 01 رار موب اص عفر نيح .ةحناساعيملوعبم
 ' ا دلو لس الب و نيلل ل لاني .اًنوهو ظ

 ا سل 9 ردزرددرمظبب مىوهبسح |

 3 ع ع الوات حالك: ءالصلاف ل دعت وشر عفرين 1
 3 جي الس نم "ادع ويدل مو” تابوا كرس زشنلإ: 2

 ل 3 ايصوولازاا هباصا يدع لاقو ول راق ضرلالع

 2 خا 5 0 ايا 3 كردي اسوميلع
 135 1 كف مابجلا لصإ وطرب عش تعيب ةروفسوا

 .ملعش انكر لاف وفا اهم يرش نس امهتعنصو مفلس ]|
 !  ةلاثا بتنا كاع عشرا راو ةنماب

 لقا

 م 1
 ها ١"

|" 5 7 



 مله

 اهب
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 2 رع
 7” ةن

11 
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 لاول مز عة يعسا هوس انو كان :
 رثلاو ولولا جدال ال و موي حفارْلاَق نهد نير تعم
 . قصار ساطولا طفلا علعت يسمو َتَِصاَملاَم

 دلما نرد زب هو هل إل يونلا جار د هباحات

 ا لازال ولاسيما
 اداوسرصملا هو هد سواتر دلع زسالولا ولو انناك

 - كماتراوسلإْماَسِرف حويل اوَماَيلاالْحاَم 5 وكرا نمو كتاب
 امترَح ةداجالابمعوكر مال ىذا[ زب ْسالصوللرما
 نعئرتولل نحسن هارب عر يعن ريع اشلاو 3 ل
 لوف سلا[ د نويل اصيل ره ينازعميبا

 2 1 اقيمالسلا صو نسلع

 ل ةنلعسارضونلالع
 ١ ]ختم لاوزصف حال اتف سو لسا ر صول الع سماح
 ا ظ 1 نير حا قلل 2 رااوزاهمانالت

 ا 2 ا

 ١ 5 ديالو عوأ ولرلا قر يطلا ءاونسا ببال ميلعسأ

3 
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 يت ووو ب ي> رع يو رعي و -

 ميسوم -- و ا هوح .

 | . لل 0 و هلعشإ اهيوادعا تاع زميلك

 0 ١



 066 رااقاعرلا ب ابايكباَصِف كنَرفاماَج 7 !ديطنوج ظ

 نعي ورسيزءا يلا ار عووصنمع نبدْس اي اًقرمعرب مح
 قلو سوولعُسا ابَصْوَلاَ اجتلاقابلئساناوصهنياَع |[

 تايلسإبلا 1 دواسر مللإلا | يسم دوجسو هعوكر

 2 موا انج ووأر !ازموسسارجفراذا فاجن مومامالا ونام

 2 ضولاراكاف هربره فار عورتملل رعسرع بدوان املا

 ناونملللا اوانسرملالا نديلتا حمبلادا دارس بلعَسا

 ماةاذاوُر ل دساَرَد فد داذاو حرا ااسو هبلعْسارصعبلا

 اهندريلإلا اسرمملا] اضفاتم ابرك ١ سلاما

 ةررم ازعل زينا انربخلل اق فيسوير بادب
 ديا عم أمالالاقاذا لاقِإَسومِلعْسِالَصش الور نا

 رفعي ]وكم وفود اعرمون أفلا ار اول وقت جنا

 اريل ٌءااضف نب عم اشرح كنس ايو مل اك
 ىكضينلا هلم رف اللا ةردرفئا[ىع راسا عوج عمانشم

 0 عزم ىرحالا معلق يور ريو هوب ناكف اسود يلعن ظ

 ,ةيجئأ هدا بل وقيام زج رص !مالَضو ء|شصلا ءالَضور مطلا ا
 لاق دوسالا نان مسا تنعي ,٠ رانخلانعلدون شو او 1

 ” نعلق دوس ار اك انعّبالف ازرع انكلرإا زعل سانت
 نعول سارعي رضيرعل اْرعَوا سرب هسا لع ةجيمار أو



 ايلاف رلا عفان عاف عميبازعيقرزلا دلني يكيارع :
 لاقيوكرا ارم 0 راما ولع سالو اًمويرضن: 0
 اًكراَساَطاَرِك 0 ؛ ةأرو

١ 
١ 

 ١ نيانودعض تار لاقانإلافاَك !ارملاف فرس امل م
 نيون املالا دامو ااهيحيمشااضور يؤلم نيباقلا

 ' لاق كولاونا اشد ئئاكمراقفلك دودي وجاَسلاَساوتساَو ” ١ وديع سالت دبا عرس الاقد عورا امرا عم قر
 | تمارس مالم توري ساناكلاق تاير ةبعتم 0
  دتلرطيوتات جولرلارمدتسار ع دراذاق ضر ادف سو
 ليلا نع كاز عّوسس الا ديلول اوبآ اني لجون
 جف او دود َسو عضال .ولر دناكأربلا 0

 ظ ١ :لسيزحل 19م نرمصلا نيو عو[راموتس ان هدب
 'لآامْزاك اد الةيازع وبار عنو ني ذاالبوح

 مو رل الساق حار "مال يكمإةماعف داو ورع ا
 رو

 ا . كلل واسف ديل ءةسازب ولا مالَصَوكاشرب ت تر ودلباْنسا ا 0 ْ

 ا نهانا 4 تسأف دسأر ا
 ١ ضرب أيد ونس ةرذخالا مرهسلارمؤتسم اعضاذإ نادر ندوب

 عضو هدعترت ناك خف ان او مصاري يور سحاب
 لع برعس 0 ناولا وبأ ان جليل ]ض قي نيد

0 ْ 

 يي يرعللا
1 1 1 



 ماشبهوب تال نجلا ٍ ادبعرر اليود افربخإل اهيرمزلا
 الص قرب ا رميه 5 اذان جلا ببعْئوإسوناو

 كش موت س هربعو َناصمرُد اهي لا 2

 2 ةجج ار سا لومي ارم ناح
 يحرم اناس وهب بر 7 هس 0 سدس نأ

 نّيناللا 1 رسول اممم تمن مد 0600

 فوبدْرجل ذ وعن مه مالصلا: ام خر دلك كافي

 سالصِسإل وس هالصم اًهسمكبرق الوأ هرم وشت يزإاو
 لا دالاقابنرلاكر اووَح خالصل هزه ادا ليسو ديإع

 حسو حارب نيج جلع هيباوصمسا لو سرن احو ةربرموبا

 نكلادرل اوعدب ٌييللُزآواَسَد امن هسا حمل وعن

 ماسي َدلسو ديلولاز نيديلولاجلمهللا لونك مهبامساب
 درّسإول !نينمول از مزيفعضتسلاو ةعسر قر ازسابعو

 مَمفْر/] هاد تيفو طالبوا ليدل كناطو
 نعةرمرع ناهس هادي دس 1 نوغلاغ
 يصر وطفل وهبلل امين نسا ٌتحسلاق ىرهزلا

 مه سوازم نامي ف أدع سرةز | ةيميطاوا

 اوقف عاق |سوصق ها سلسل



 ل وا

  لمحانالاق مالِصلا مقاول الصم ناب ! اهو

 :؛ هدازاو اور رادار اذافد وبل مامالا

 1 ذاوزملل لا هان راول هنت نجنارسا كافاذاواوعتراف
 ا  طحتتلل امن ف رع ةدباحازلا نايس اوزيساف رم
 ١ | اونو الا رتتيرمةلغست لذا هالات
 ' نيالادت ينج نعاناو جرجئالاةييرفنلابعرم
 هه رحال نايلاوب ارح نحو ربل الضف باب
 قلل ”اطعو بيلا نزيعس ٍفرجالاقيرفزلارع
 ُ ينم متبال و اولا انلا نا امضربحا ةريره|بان 0
 ا زور رربلا لا تلا نورا هلا مماَفلاَموباَسَد
 اهودرسلس لاو نوران لاق هننإ] وسرد ال اولا باس
 مايل معبرسانل انسداد جيورنروناك ل 2 نا

 ' عيبرتمةمو رسولا ارم م# اشرس ناكرملا
 ١ يق ل ل صم
 1 ايام نولوفنفركنرانإ] وقيو]-ورعسامةابق
 6 مانا لوف ور عش || هآَنك ةرعاسر |جاذاو] نسر
 . نهج دار مظ نيبطاَمل زو عفاريت !نولوتي

 لوا انسب هالو دبا ]سا اسووكربل وا نو
 ظ ا 0



5 
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 ا ٌريغن اعلا واتم اهات |لاق تامعسلا كوست مام

 0 مهنى هلام عابس اطر عالم بال

 1 رعمشاد ازا احا وعملا درك مهسو ه|محبقثوبزم

 دعا ساوجركنأ لالا سارمأر رانلا] لزم دار ارمهيحر

 نارانلالعضس|مرحودع ااراناَروةيوفرعيو مهنوحف سا

 ٍ ظ 2 انزمدازبإ) 39 انلارمروحردكدوجملاَرثالدان

 / مولعسصيف اوفا ضم بانل زهور عكر ولا الا

 ! مِربأ ندس] لال حف ةبلل ثينايكن وتم 2 م

 . رانلاو نيل ني در ىسو دال نيب ءاضقلازمؤت
 كفرا الف مهجوبالبمم قبل لوح درانلإ]ه 1
 0 اهاكد قرح واهسرؤيم دةقدانلانعوجو فصأ بواب

 | كعمازا ال لوقت كك ربع[ ت نأ ليت د دن اكسل لوقف

 ظ ساقيه ف انبمو نوعا امل دو زعوردأ له كتزعو

 . امام تاساونغبو ار ةماعلا اداقرا انلازعرتجو ظ

 35 !لومف خبل باب رعوم برادا مكس ناد

 0 لوقفَك اسد ظ تو اي تاليا فلو: كسا
 | كك كذةطلن ادعم لوعنلنطقشرل الراب
 ١ امرئ طع ل دربعلاسال در والك غن هيو تالا
 يارئاقبإب غلباذاف نيل بالا مش هاو ماش

 ش



 1000 زعمشإل وش هذيل لجدار اب لوي

 ” تكمراسا 7 كيف ورئلاوزرشلارام اموات

 - لوقس ٌطعارل اربع شنالزاٌقانتملاوديعلا تطعلرف ةريبلا قيتاولادومهتلا

 0 ل
 تحطقنا

 0و

 سى

 لن ذايرت :ةنمل وزع همام ةوساولسجد زاب
 مالا ختكبماطف :نااذ وجور وتشوف
 لان امال ادع ها زر ديالو وا 0 اينكخب

 ةرفطال فو ردليرعسوبالاق نعم ممول خرا دناعتوملا ٠
 لل ذل ]ور سالاق لاق هودي عشااصمهال وسو ا
 : ُمسالَصَسإ وست م]تمحامأ ةريرضوبا]اَقملاَساةرتَسَو
 سوار بجم ومال اق دعم غلي مدولا >لآ ةاوقإلا|يتلع

 3 قاس عب ص رس تيان لسا ة زعم ج١ 7 ظ
 ْ : روسر ةراوهزيعج عمرك ملاك وجاد لخروج

 ايريس ناوتسكيترياللا زيا ربكعت راع
 ردا )قو دبطبأَر ضاسو د ببوتح ديدي نيب جري صاذأ ناك
 رادابلا دي غاطاب] شن ٠ تيابز وع ةعرربرفعج
 ديلا ؤااسنم ا ”هيلعشامخلان يرعب وبا
 م4 منا هيبرحي ياو ةرعلض اور ريالا ير 7 ٌنصلا نزح 74
 قلما رؤيزحمل ل اقوتالَصَمَف املفود درومالو 5 مدل
 بارا يع حسرتي تتسوإلا» وبحلول



 نبو ور عير عن اساله هندي انوي نقتل وويل
 5 توميلع الصوارم ادت ساب سارعو طيز عرانسد

 زيلاهنرربلاو ملل والو ارح! أساس رم
 "عدوا طزعورمعزعةبعْساَل اوم اني[ سمان لحنيطول و
 رلعامجسيل عرس ناانرم لاقإَسود هيلع هيا هولا ز سارعت
 "وسارع ارسال اوما اس :دحارتش لوا ونوال
 هل لضاانكبوو' نأ كوش ,بزاعزسارملا ايلا درب هَسادبع

 امر ِدلَوواَس حملة اذا سوم الانا
 وص !نورالإرعوسصلَسو هيلع صو فور
 تاي بهذ انبلاك سار العم اهحرنالا عدرا
 ميلشيات وَلا ابن ازع وب! عرسواطتسا
 فال عسانا وزيرا اعط اوعبس دعس اناَد :رماإَسو

 .«رعشلاو بابل اتوا نيمدفلا فارط اونينبلرلاهنيدبلاو
 يبوم امدح طلاع دروسا اونيطلاَوفنالا دولاب اب
 ديور رابع مارا لااا مار يكل ماقلاف
 اين طارد و جل ا ]اللاب جرطاالا

 سبا اضمسإ] وسر ىلع اةيرتلا هالو س ودلع
 ظ 5 07 0 ل اًضير نم الريع

 ”ليجاناك هعم|ننكتعاو طسوال تيالطال الوب ذلإنا



 | لملم ام ايدام :اسااديلع
 مال اع 2 نال راك ملا اشوْسَ ' زعمت يطَح
 ريملاك اناواونتتفاع رتل للملا حمرة وغيلع
 اس ناكوانو لبو نساك تارواوزندكرخاوالا
 .٠ انيلضانطُماف عرق تاون عوام اني دنلا
 ' لوس هه امل اهريطلارنا َتيارَوح ادلع ملا
 روع طرح هانورودرش ةئنراو سو ملعْس أصوم

 روينا اخاذا يون ميلا عرموام ر لسسو تايبلا !
 اير [ندلاونا انتحارعشس بالا # داب اًسولجلاولا زر انو جراسو رنة ءايشيلل يفر هباق رعت ضل ام متتاعرتاعيفر + سود شارو نوم هيترتانلازاكلاك ا رعسرب] سرع جر ايفا يسار خال اراك ندع انح
 0 00 انبدنياوزمعيرعربراوهو ارح
 0 ير لءالورطعا حس عرس يوبل شال لارا
 0 1من انين ةالصلاو يونا كثبان ُرعْسالَو
 طالع اراها واتم هع طاوس تلاع
 ونال و ازعشو لا 3 عيقرس لومار آت 0

 ] اا هيا زور اينو ع ارب



 مل

 ده

 : رعود اديك لودنارِتِإَسو ملعس السلا اكتااًواهلع
 9 تنازل انيرل دعا ملا كرس ا ترم الناس ظ
 فارع وبازرعامحاسلاق نايتلاوبا اة 57 رولا 270 كالا

 لوس ةالصمكببأالا مبالاة تيوس ءازاامْناَدبالك ظ

 9 2 :ماتقواصريحركو لاذو لاَقإَسو ديِلعْساِلَصَسإ ظ ا

 ني مسار ةرر نر مسوت يه ماك حسأز جدر د

 , ل سراكتسالاف اره انيس راسن يور معالصإصف
 اكل صيلا|ننئاف معا ول اوارشلانلا رعي اكريوادنب مرارمل

 ةالصاولصوكيلم املا مح و ول لاذ ةرنعانمت افاتيوميلعْسا

 .ةالصلا تغحاذ 5 1 ازا هالصأ داولصو انكربحت ةنلا

 ل كلوا دبع نالع انترجيمارم] لموبل همك زحل ن دوبل
 و نو[ لزعرهسس انا كول امهاربعبر ثخزجلوباانث
 وبل ساي مدل در سناجلاق ءارما رع لوا نار جاانع
 . يري ساش المار زتن انهن وتو لفوكرد
 !بايزع ماما نااولا الذال اقوي اسارعلب رمد اح اننا رح

 1 عصرا انلاق انيصم هىديلعسارصؤلا يارامك

 ظ يتحماف خولرل اسوس :لاذازاكرتو ع عترواملامت

 تاور ليافلالوميوخر نر تلا سيورسرقا|ءاذلًآ وع
 ايويلعط أ يلارجر يحوم نعوم ةبعراذرشزسبال



 لاقي انسخ اننا منباقالع متفسربعوب ديحضوَو
 : رلافاسا ازعمدانت تس بع اني] اقر فعَجْس ران
 7 كلاس يالو رجلا وادتعإلاةوويطشاليخالغ
 ظ نمرتوقارعاق صوتسارم بإب لكلا طاشنبا هيعارذ

 7 ل تالاف هانرجالات 'جابصلانيديخاِ اننرحيضهتوت الص

 كرنائيلا نب وللنرلآم فرخ اقبال ارعانملا رااح
 صضهتبمأ دال صرمرت ك3 ناكا دافوس اسود دياعس|رصولا
 ا اذازمالالع ديعْرِل ١ تب ايارعاقووتسوح

 لافي يرعب وبارع هوانّيلاق رسااراعماببرح
 مايل هالو ألقت ازمانر همم ايوا ضق د رول كلاماناج
 : ايميل وص لا نلرؤرانأ درا مالصلازبراامو

 ا الص تاكريكو رباقوال تلفم ببال
 : ريل مر زل ذرات وبلا هلو سانمانجج

 ا ما لا لعرتعاو 0 دي اًرعوَسار ارعئراذاو

 ا متضكؤ رايز ناك ن يرعب 00

 رس

 ا ن3 ربعس رسوب اللص
 ا لصيبلا تيار ا رناحو رس
 ا لافزس 'ءامحاشلاب رح نأ اشرح سوري عّسا
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 ع فاض ارمعو انت لضلاَق فر طيز عرس رحيربا نالبغانت
 عادا يااا هيلع وصر يبااطفاز ربا

 لافك ة دس نارمعنخللسامار بكر نكرر عصا اًداورتك
 انهؤركا د لفل ل اقواس ميلعمالَصربع هالصانمانيوصنتل
 انريشلا رول حنس ب اناَسوهيلعْميالَصخهالَص
 انرحرهقف تاكو ل دااهتسلحاونالعكي .ارخاةركلارا
 ننمسانيعرعع انلازينجا اربعر ذل اهرعّرإ سن ساُنِبع
 دالصلا5 خ - ردو هئارنِع يوب اكذنا ةربخادن .اههادبع
 رفا دبع نازل ةيدحتيم :وياناعوت يوتا
 فورا ونود لاح تصنتنا الملا وس اهالافو

 لاقرِش نوع ا: رحال كل كدا اوه لك خ ]فيلا
 بيضا ناز وع شيلا تسال يدرمعتديع ١ امه نعني دو رمكزب ديرو صربنرع ليزي زم دل اهرع تالااش |

 زنااطعنيورم نيج فال عر ورمع درع بعين نو
 ةلضإنإلا لااسو هيلع هسا 0 !باهصارمرف سماتلا ناك

 تا اانيإ وما شال مها هد
 لورا اوتار إسوميلفيالصرتنا] وسر ةالمل كلنحا
 _ ةرياخمه م بيار ْنم ديزي لم امكرا او هيلز هيدي
 دم اف هماكمراةلكد دوت وتاتي ةيارسلا عئداذإف

 22 زنا

/ 



 , هلق را جباصافار طابإ فنتساواوناقالك ل سرتفمريعديَ

 2 نخاذاو هودلاتصيو قريبا ماجر عربس كرا ذاك
 0 فيكس دى ردالا تصبو ي رشها كامرف كردحاملاةحار لاو :

 2 تاور ربأو و الامل تر سيل بأ حضو 00

 070 6ص رانا قو داق تلاعب اصونالاقواطع 00

 : تبا لك در نور مير زج نا بيجي نديرو دحين ونبأ عالجت

 : ماس حيلعس رااصولا نالاسجاَو لالا رهشتدلارسمإزم /

 ظ ء ”مهراارع بس انربحإ] | نايلاونأانث دح ع ححّسملو نيتعكرلا ب

 1 7 ومقر لاق لطلاب عون 2 ويرمي رجل نجلا . ظ

 وهو ةسسجر اموفو وسيم ههاَبسَنا كراك عسر

 ١ نلا نأ وديع لبالض غلاب اصارمناكو كان بعون ئ

 قل نيلوالا نكرم اقر مطل مهيلصإتسو ملط سالم ظ
 ' رح سانلارطاوةالَصلا ضف اذاوحمعمسانلاماق |
 5 يثرفتلا ثب سنة نسناس ا

 ا نعول بردعجتكل انيق و ليعسو هبل اندح ىلوالا م5 |

 | طا صتإاوسايلاق دكان اساربيرهصلا يم
 ١ انزيم رالصز حلو ناكاملل سوح لعوماَدع هردلملاإسوئناره» 00
 0 قتشع امكان لاقموبا انت رح ةردالاٍ رهشلا_ببإد 1
 : 1 ايسيولانل الصادق بارسال ةاسرتا ا

  55ملساا ١ 0
ْ ' 
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 كا كلا نالدو نالفرعمالسا| اجوبة

 ركض امال لاو سار الانف َسوميلع سْاِلَصمَسأ ا

 هجوبلااهنالل السلا تايطلاو تاولَصلاو هللذ اياز بل 0
 انا 501١م متنا داعإعو انبليمال تاون >3 27

 رماالالالنارهش/زدالاو اننا مِلَسس ربما ٠
 6 5 اند مالَسلا] فاعرلا -تيابوإ وسرو ةريعارجناديتساو
 5 مرار .ةوركي رح ا4يرفزلازعتيْعْسانربحإ لاك نايلاوبا
 3 1 يصبو نار اا َسو ميل ياليل ج ور وتسارع
 2 ١  رةاباووملب د وعاوارملل هالصلاو ا وغيب ناكإوميلعُشبا
 0 5 5 .ةيتفوابحم ا ةرعلل دوعار لاحتلال جوغاو
 5 دسار املادة ريع اوال نمل, ةو عاف طمهللا نامل
 0 1 اداد نعي خاف ر بوو 06 تدمر ءاذا] بلان الانكم مردالرم

 ٠ ونسوا 011 عض موو

1 

 لوس عمنا فاهفيئباو وَ ارا هورتيذ رحالة يرمزلا

 اننءاج لاجيلاةشعرم هنالصو عت يبإسووبل سالصسا

 2نر هتناربغعرنملل اهات سمبللاب «اًربربزع للابن مي

 لسع هيلع شال ضسا] و سرا لاقوتاونعشإ رقمك وازع

 دجال ارب املْطوَع كال املا فراققالَصو دباوعما اعْوْولع
 مهلايؤغلاتب :ااوجراَو كدنيزم ةرفخي رتعاف تالا ايوئزلا
 'ةرسم ارح جاوي بلو رهتلازع اكرل[نمريجتام تشيل



 1كاياصل و

 زنا

 نابتيغ جيلا اوه نو حرس كرولا نعربحم انرحالاف مسادبَع :

 . نيتاخان اذلاجلات هاد يئتف سيلا ز هلا ةيعاذزا

 ناز امدا زم هلال السلا نلت هَلْ َضرلعساِلَص ٠
 . ةالاوهوافسلعمالسلا ًراوتمالإ سو د معسل الانف دالقو ىمأ

 1 نارا دعب 28 ب اابارلعمالَس ار :ايطلاو متلْناَِيلاواومْل و

 ظ م ملفا ذل كار يماصلا مساج علعو انيلعمالسلا
 دعا دهساو ساالالاالناًوهسادرالاو اسلارج رااملاك

 دتويح سوم باد اوغيزو ديلا رس امرا رمي ملوسوَو
 7 ا را ترهل ازيب كعمل كا هتلايعو الارض حيذناو

 نووعيعماتهانإاق ٌمُفرباَس عشان رح هلا دمنا
 ظ متالطسا|ل وسب بانل درركريعسإبان اني زلسيا

 .رشرلا محو مهربا اا 7 راوعلا
 5 ٍلصَس . بسم سها ١تراللنيومزع

 لالا نأ ذااسود داتا 5 ياما اليس لوميا تو شيربح

 أر اكو اناا ارح 20 0
 نس نايج رح نال اًمامالاسا جاد _قِس

 بعلو بيوس الا بادب

 عجب



 و

 مث د هالّصل ماستيإوك ادرمامالا ل غمال اد دْردمإَم بسن ,

 تعرق يرفرلاز عرس اب :ءتااق سان عانربحالاباببع

 ابطل وإسم هبإ عسا[ صرشإلو وسيع انو جيران ا

 كيرحار هه يراضنالا ا مْ تابع ملاكم ثرا 3 تناكماويم

 ترف ميل عا لا كاما ةيلراصا كلاةرلاس

 دول او وارجو لولو سلا إو ير ثلا
 , مسا الةنالاق امس مرح ناك دب تلف تحن

 راف شامر رعد ماع وويل ءسالضسا] وسر لعارذو

 بر ةدج ملل هل ثذاف اهو ديلتشس اجت ن ذات"
 ماقيويو اضن نايحايزلا اكمام ميئاراساف كدب نيرلصان ١

 الشامل سارا ب اناس يحاراسو إنا خافت
 ةرعئرمحللاق جتناانحالاة دان :رلاري عاش ارفيزي وهما

 هازل هتوملا عفرنأ رخل رابعيبان ةر خا ناعيا وم دسماباز ْ

 يل طماط سالوس بيعاعناك مون مرسلا 200

 لادالع ارح تحس اذائاذا وكنا اذ 3 اولغا تالا عن الاكو :

 تكلا بابها عرشموبافرمخلل انور عالق نافساش
 ناسا علا اقوريكلاإسوميلعس اللا ةالصاضفن فرعا
 معاكودلا د تفعل ارباع املا وبقرصاربغم وبازاكلاق وز ةيرع

 4 اهدار نع هاب وزمن اركي زيد انوجفان ٠



 اس رسوم ارامل برها
 وصَيوضناوكن ولضم ميلا تاور تاليا وهلا
 1 5 ا توريعبو هنو اونا شوواور وشامل

 ظ 00 ذأ 1 رسال نوثدصسبو 75 ماب

 5 هنا انوا 9 1 3
 . نياكويرؤونفاه ساو سرالورسا نايل وتنلافدلا 2 نر
 1 نيركاي عيونابرسااة سود اسرحرالثو أمال هلال
 : 0 باكو د حست نذل كعالمإلاك وجمل تاكد دارو عع 2

 1 07 د لوزا ايميل سال هيلز اًونعْساْصدَو زيوعم ا
 1 وهوزإلو لزلامأ التزم ةرحو رناالا لآل 1 وكن ةالَص دلو:

 جعل ثنا زعنالو ترطعل امل عن امال م هلاريْرَق قبلك 8
 | . تةيالزعو امرا داره ماقد هكللم .لأد و |

 ”كتياائنإلا م كلل اقو ان داتورع ريتك مانلا رس 0
 . ٌئاَْبااةل عسا ,ائيسوماسرح !ساذائانلامانالا' مهل 00 . قه زع ا ظ

 ) ..اقالاكإاف بدنخيبةرمج ءاحز بوبا |نباف زم ايهتازبعازلا رجس ' راقي زم .اروم ] ْ

 ٍْ . ةشاوبع ارح ميج وهازبلعإ نا امال صدا اعل رص اقتصار احح 1
 مطب سادس بادي عنك لاير علابع سَمْوْنا 1 ا
 ل

 ْ ا
 ١ دف 5 0 ؛ 5 :

 108 1 ْ | لل

 : ابين 5 9 و هويت 010010000 5 2
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 ملل دالصرت 1 وسوأنل اوكلاقرنا ًازميللرلاجرب ليز زعدوعجيا

 8-5 ايافزدلا نم فتاك .اكاوسرنالع طلاب ملأ ١ ةالصإسودنلع ظ

 اولاقمامتو رابتر كبر لاق اذام نورد: لول اهقرسانلا ادعامما

 نماماوركاكو تت زموم يدابعزم جملا وْسروَمسا 8

 اماوكوخلإب "ماكر نمور نود يحرو هب ضنب انرطملاق ظ
 نعال انموهيرفاك والو اناني اوم ٠

 رحالة باني مارح الاق َنورهْر بيزم جيسون 3

 مالا ول 3 ناذمالصلا سو هيلع شام سو 2 ه0

 الاد ا ٌمالَصلا 02 2
 ا لاقعيانرعبديارع ود ار عوعّس انتم دا انلإاقو رهالسلا جا 5 :

 مسافلا ملطف وة ضيرفلا هيه لص زلاةباكم يل ضْيَرمعْماَ 1
 جيم داكق املا وااو را 0 0

 3 نير ناقل اكهرياولاوبااس حب 3
 59 20 السوار ع رانك دش اينهرعكمزلاانيلاق 5

 ساو يزف ياهيسئ ال فارس ::ايو ثكربإساذل ناكإسو 1[

 عع نايم ا رميا يالا واسإا زم وعنبر مل ف+ ءاررعا 3
 لاقميلاتكب مادا : جبار تفوح 75 5 32 .ٍ 1
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 ! داس هم بناع !افاهئابح او .تاكو إبل

 هور اوس ميلعسالضشال وسئمن نال اتوب
 . َريعْساراعلاق ودينا دنع رخل باهشنرءار عسا ودرع

 ا . يخلع رلالاقد حببتسوؤلا نه دجكرفرلرعشويانرخا

 57 ا اكودئرخ ا حسم ترابلاَتْن اره نا رشرلا

 ١ لمفلاج :اوزإلعابت تاكو هرمز فيلكو اتم انما

 لو رم دير فلارع ثيعتلاةواَسوديلعتسا
 ل تاني ل ١

 1 تل || قر اسك
 ١ تينزرماذ نسكرا تهركف انرنعوبت نم ايس نركدل اقف حيطرس
 ١ 7 0 ران لالا نييلاز عمان« امنالا ل انفنالا 7 إب

 لانفنالاريعن نمو ١|ذوتبنملعسويو راسم هيرب ]تنن 0 0 ,اس6م

 ا لسز عون انيلاقراولاوبا| رح دنصبرع
 | داعرجاع تراب نايس انزيم سال كلاقدوسالا



 ازكاسوميلعسارصلاب ءارلول بيرل ميلعا
 تاركلايصبلاو 1 لامها اقماع شم اضراَسْنحمل 0

 وازع مولاإكانسإسوميلعهتالسجال وتو ١
 كرس يع انام نكليعمب ايرحساب رص سرفنالفهريغوا |

 لاَقِإَسَو ولع شاهين او داَبَوَنَحلاَق هللا |
 انّمسمرزفنال مؤلازعل مرا وهز مل كارمرتبح ةورغبف ظ

 لا رجم ا انبلاق مماكوبا ايلا رعي سارع ارح ا

 مسمع ساما ايلاف هتاربيرَرباَح تبل اطع |

 امينا انرحاَسْمْوان انجالف مولا سول نزم]كازم ظ
 .الا عاتب ازعنرب وخل قو هّستالا حي مارا اميل اق هب نعن ٠ ظ

 6 ناازعرشلوب .رع بهو نبا معْن دس سامح هلا ظ

 مو ديلع سار جتلان ناعت هتناددع رب احنا طعن باهنش
 0 نقولواايز عل زعيافل اواني السواس ادارملاع ظ

 لونيزم تاريح يفر رتيقأاسوديلع شاركي ناو متسسف ١
 يلا مولا ةيلوقمأ اه اميريخ اهل اسن افرشول ْ ١

 ىلذل مجانا اف ]يزداد اوك هاراملف مدراكمباصارمعت ١
 : اويلي بهو الاقي دبيدا هوز ارع عما مالو ةو 0

 دزولا ضف موب زع ٌناومصواو كلارك زيرو تا ضخدنف ١
 لاف وبا امرح ثركإقوا يمال ةمسوعودلا ٠
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 ماا ويختار 0 حا

 ارو نمروهلار م متلاو سو ويلعسإ ص َسيالوسو

 ف 0 ب اس

 ]القد راسنا هتادعر دن هتلادبعرب هتلادلع

 اكسو هلمحالا نر ماندف سوباناو نانايامحعاجان 01

 تروس راندي اانسرءانلايإصيإَسو هيلعْسإصمسا
 ناخو عترن نزال نلصرأو تاز مل سعر نب )1

 ظ ناقتاعل رب ءرلا ثم هور حلا فير مرل ازعاج عيد 14
 ليإخلا عاش شايعل لاقوإ تو هبلعْسْؤإَصشسال وسو يك

 را هاي وي اوصال
 ياما عواد انوح اصلا يابو ديل عسإ م س] | وس

 سد اعالج راسصلاو

 لصيرم وم دحام لو وأ معوالصلا نهرصت صالإ|هلرزحل

 لاق نايفساسل وعاملة يلع سؤ عانس ميرال ما ا
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 ظ لل رألا:ىياعت انج راق جان عي
 انزال ورع سو هيلع نا لصساروسر حا جرد 0
 1 * ئطح "تصل نبارك اَو رعى لامعا اناورعص 26 دي ون ليس 00

 . ذر ئ فعن تزسن نا رماون هك دو نيتعوتاسلا ان ظ
 | بانل لايدوف انامل نونو قانا 4 دسووهت
 أ انرحإ اك. نإولاوباامرم لا هللا رجال اا اينبلا جيرخ

 ا لاق هنا عسل "ورع ربحااف ترا يح 1
 ا | هتانارح هدر عداد اوما إَسَو كدب سالما: وسر معا 0

 ظ 0 هيلع 1 ١

| 0 5 
 غراما دما نعش لاعربعش مه ابّرحلاويدأف رسل ماتا نارا 6

 220 خان اقره ساذبعاس لكس سوريلعسالضؤلا ماسلا
 000 نهتم يلا ةتوبارحلل للك 0354

 [ةبال و بن بمزاسانارحإ نيو خيل تبر صوبلا جير ا
 رسال وسر تورم 6 |مّراسا|ذ رن [سوديلعُسا ظ ١
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 نعانن ردو حلا رع إسم نبأ ياو

 نولربكْش زهير كرشمنرب دكا اامانمجالاك ٌفسونْنس هيدا

 مر لع سالص شا لؤسر ناكراد اق اهعْسا صر هشاَعع '

 سال ازرار امؤطورثب تاعي أسلاو منو اش
 رجا د.فادوالاانرخ الارسال رس نرخ ١
 لاقدبازع 5 راضنالا ةد اكان +

 انو ءالصلإلا موقال نوااَسَو ميلعس الضرس إو !آف

 ناريس 10 لب را رمل اك فاهم لوطا زادوا

 ني كلااغآت رحال قسوتها رح ماليكنل

 نانا عسا هد ةسلا عرعر جرلا دبع كاب درمترع قيعسيما
 ميسا اح 0 هالوك كرد

 ظ بارون كاف سوو كل اماؤاس سافل

 يسرا املا عزت يعارنرحل ارا فل حالا ال
 هسلالوسو ناكتلاق ةماعلا ترم نعوض
 قوه كو رس عقب ندحاسلاب اقإسا القمع
 ىرعببإل نأكل د نأ عا ساديعرلاكممتث نإ يوما

 نكِيعيا اكايمتلو ا: حل اجانب نافاس

 تيَذ اوملع شمال مولا زلال او نمازسبارهوصا ١
 فارغا عرش تان :انماخب اش ماو َيلخ تو ثق ءلسما 1 ا ظ
 ل

 0 سن. فلا
 ذي" .' يف



 ا انو يؤ قوما ] ظ
 بح 0 ا
 " ناذاضو 00 كا

 1 ولا ل نان نم ناتج قارا نال نا نردد ااا صم 8

0 0 1 0 100 008 
 . مضلل مدواذإلاسد لراش هسا وفل معمل صر تاب

 1 نإاوارج دكذ حيلاورذو هتاركيااوعساف عيل م وبنم رسم

 | والم يس انا نايلاوبا 20 هي مدس ' |(
 | قرا اني ةعبر لوم جمالي قاع انعنادابزلا > 0

 لا داون 05000 نوقاسلأ نورك لازكل وفه | ق 4 ا 1
 ظ 0 :وهلاعتدضانإ انفو ةمتسمل ٠ ردنا نارممت اما ن> ان ىلع عوف كن يحوم انهم انام نم هم تس
 يوت تاث نيالا ازاةقسويمتاطاتزح 000 اسلالعوا هعمل دوه يملا| عله ودعبما موب صال شن م
 3 و آ لا اذا تدمير هناي ير ْ ٌْ
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 للاب هحابلاَقاَسا ندع هايل ين هي دا
 انام ار مع ناين ههادعير ولايتي فلازم 1

 لخد ' ١ نيكراج داعش مر ط لاق رياف ومان نعشاوتب 1 ٠
 ظ ل |سووسع هناي باصات نا والارز جامل ١

 ٌنوائلاَت سمايل لقال ناعّسٍف الاف نم نعاس 1
 4 ورنا لع دقواضنا ٌوضولاعل انف ٌناَصَوُْنَأَدْرِإ ايلف

0 0 

 ب يسر < 1

 ظ سلاما كمر الصمسالَوِسرْزاوردللا ٠
 رجه دارا قايم ع دحسعملل موبيلات انراتغلك ل كحاو . ا
 زن عل يللا بركن[ دتيش ايلف رام كَ معرف 0

 | و 0 جوع مشالا يمسي 0 ظ د ل
 2 ا ا ْمِلَورعس ل موب ضا لاقإ يميل هئاوَصم

 1 كيلا اًماورمعلاقرحو نا |ًيطرس ناو
 اه حا زلءاراف تلطلاونلا سجل و ا 7 2

 لةردكالنيرعودلوههشاببعونالاةو تدافع رد

 لالوو ان رِصَسو ريالا ع رك منع ورام مالا
 بيل 6 تاربع فاد ر كيوان 01 دعو

 ييرخلا اًمانرحالاك فنون لس هَ ادع ا
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 لاقت

 ةنتلم األ جام نمو هيرب بر ناك جا ]

 0 انج ا رمتتالا م امال الكادي
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 ظ لوس وزار يانغ نامل عاصي ةزياب تسرك اوم
 ١ ف 1 ]تعري موي] عا لاف سم ويلع هسا سمنا

 .ْمْعلُس انحاناوأتب نر ًاماكف لالا معاسلإك حابزمو

 1 : 3 . 5 دلوع اس حابزمت" هيحإحو ب برك أها ةحارلا
 52 9 شن نوحي وكوأل ان ْمحرمامالا جرحا اركض بوك

 2 ةهفأز راس از عوجرع ناسا ةمعتوب اانرح ا

 0 ءادر جد ناود كلوب ناجي |هنونعي 1 ّئ درمكيأ
 3 تاصوتأر | بس نأ الاوك امداد عنو

 1 كلم روزا ذال اةإسوميلعشسإإ هيلااوعمترما لاف
 ف ١ يراوح مجمل ن مولا تبان لسلة هعبملا

 ىددو ناز بى نريخا اق ىروااريعسزع دفا
 [شعنال | وادا فالي سدلةلاج راقلا نايس
 ظ ب ن زشري وو كس علطتساامزهطت وزعم مويلخ

 هيرب شايب قرفدالف جبت ديبار ليسوا

 0 لافيمرااع 0 و 0 5

 20 7 10 اداب وكمل ن 2



 لافتد زميل شدا كلا اماوزخجإضاااما ١

 نع سمر فرد رح اناقمهرخ جت اناطاغصانرخا
 لاوس ش ايا وترد تونارو ايهما عسو ا

 اكلت راكنا انص دوا اييط سمباسابعرتال 000
 نيران هز دار حابل تاروث الاف ظ

 نافل نارمع ناره هساربعع دابر صاامانرحافش
 ماريو سل اكرم ب ييسر رسع ارو

 لاف لع اوم ادارةوللو معمم مود اهتبيلف نه تر ,راصأ ظ

 نما قالخالزم نهر اياها سو ميلع مهبالصمسإلا وس
 اطعاف لاخأّس تودع ضنك وسو ناحر َه هرحالا ظ

 مسالم وسمع اقف معاه داعش نادر باطنذماُن

 رس الوسلاكفود المْعْْحُو كقدقوايهنتوسك
 رات نار ار عامان اهسانل كارلو يال يلع

 سم ما دحيم /
 لصمشلوسر نادر هيل تمالاووماا ااناعكلاءآنرخا ٠

 لاوس اينما انلار عونا عوشاراالوإ] اك[ وهيل سا
 نيس انلاق ثراولابعاتلاقرمعمو با اشرح الصلح
 إو ميلعساإصسالود ل لااا
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 ربل 5 السلا راجلاق ةنيدجر لبا ودان بشو
 .. فورعيمواشم لاق لاقل الب ننيلس قجلالبعسا لح 2 3١ و لوس نما انماف صوت لاما أذا
 كاني جلا ملح كلا اهنع سار سيار ع نأ ضر 0

 تاكو ميلعت 7 لمؤلا اا ناسا وود وإ

 مننا كرحز بج مورا ةالمف رهام تب ايكردسيلا لتس وو >ناسأفاسوريعطالص شال 4
 005 نع لما يلا 1 د ٠ _ تاو قتلا وجمل باننا فقال هوربرتملا يل . ياسا انياو مدته اةلطاب قازعرسرم نين جيلا هي عمرا نيدوسيع نفسا اَف

 1 كارب منن رملإسا تالاف جفرا ارعشون ني 0 ري 5 ارم 7 0 :
 ”.. له يرلاكداويسون مكماناورباهثنرإ يزد / توبا لادا َّ ارك اوفس هشالوص

 ات

 رومان زك زم انا ودا ع

 ع

00 
 0 0 : َّض
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 انوا زمدعامج أاهشو اهلعبرص يصرع راو عج ادام

 هرمأب بعمان و باهت ناكم هةانالعن موب كرر مرعم
 تين وة معي مساررع نا كن رحم اسيا هر يل

 1 وسؤلكو جرو كرون ]سو ملء نيالصمتلل وسر

 ماماذ 12 اداحبا و هتعيرعل وسو غارامل ”هامالا د حتيع نع

 ماوسسمو اهحمر َتد ةيعار ءارلأو عنك وسسو

 لاق دعو علو وسمو كيَسلاَمَد عادم داشلو اوتنعرزع

 هتعيزلووسومبأل مل للعلا اقدقنا تِبَصَو
 دديسمإن معاه تنأي :تفر زعل وسو غارْذلْكو

 :لضلا اهنارمعْيإَزاقورهرعم نانيصلاو اسلي وعملل ظ

 نيس انرخحالاق نايلاونا ينح .ةعمملا بلع كير لع ١

 كوقنرعيرسابغجسوتا هللا دبع امشادب دبع لا سو دجلاكىدزلا
 3 لدشلا عملا امساحنم) وها توديط اة الوسر ثم

 ا ياطير نب ناو عوالم نمو سيزر سابع سرك
 لَسوملعسالصَساَلَوَس نامل سارقي
 لاك هربا سم اندح رزه لعذعاو محلل وب سعلاق

 لوس لاق لاق ره كارو ايا
 َناَكلاوواَءْي امون :نوفاسلا ورجل ْعِإَسوميلع مال دهسا

 سانا هفاوزل ةائذلالم ولا اذه هروب ممول انلمم



 | ١
 سس ”نسو دان ميإضانونواب ميكيلت اسما يزسيلآ غدكم كنان غن ودو ميلا
 نيورمعرعاقرو انا ٌمباَساَس لاَ لهم هنا لرع انتَرَح .اًموبروابا محبس كف لسن ناوح إس ل كعمل دي ظ مسمي لالا ةريرهقارعرو عرمان
 ٍ اويزيالاو|سوريلعمس| |! رعرم ع انعدم اهيعيايد
 ظ ٌرماَساوباان يسوم سوم امنرح رحاسل الا |لاباسلل
 رماه زمأ تناك لاقرمعنارع عر ارعرممْ هال بع انلاق
 لصيللو معاي قراصلاو اًءالَصْرِهست حنعرسإ وصل
 كاقراَعيو راد يلا ناعنبقو تدرك
 ظ 0 وجينا يات يلع اوصمتسالوسَر 4 وك هع جبلاق قات نأ هنسأمت

 ريل نعاس كد نسمازحر طا خخ 98
 سرر اراد ئامتاربعال اداب را ٌبحاَص
 ض 0 هسا لذا ذارطس وو منذو باعنال |او
 .اوركتساس انلا نادرو اولَصَِقُم هالصل دعو ةيالف هسا
 متل زاسم ناو ةيزععببل ناتو فرم ماحكل !انو
 1 ماعو عمل اتت نم كب اينمحرلاو نابل نونسف
 .لاقو عبو وينزل يدؤناذإل ول !رابتّسال راج

 «اانع
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 056 و يل تالا يدوس ير يرفق تكا ذااانع
 اًناحا» رمت رس اكودعسرل و ااننلا حسام وت ناللع

 4 0 ا راابوهو حبجلنابحاو عم

 مهالسعرع بامان اورمعْو ]حالا 20007 دعانا
 ويرلازةوزعزعؤئرحريرل نرمي ليخ نا ارمعحفاننا
 نوب سن اهئ الا ناكل دلع تيوبلا ج وز ل

 الا صيراوملا 3 نون :ايث لاوعلاو ور 90

 ا ةحالتعبلا قاف فرَقلا مهم جدت ٌقرعلاو
 20 لاس ميل شالا ةفكد وذو ناسا
 لازاو ملا كازا داريا فو تنداب ازهر كموبل
 ا روع ور شو «نامعلاو امءلعيستا ناوضر عونك ذ :
 لسور دعس روس ريان نرحل اك مسازيعانرح]افنانع تر

 اوحارمئملللا اوحأراذا| باكو مهمت هناوسمتسانلاناك 2

 انيلاقنامعلا نب عرش امزح استغلوا حرش لا
 لانسان ىلا معين ولا لبكي رول سال
 ادن يتلا ل ندع مل الضي ناد سور زل ءاساضولا نا
 اكلاف هرسارعر حانرخلل اق مشان عانرحالاف نايمغ 2

 رود دتْشا اذا با هوفر هونج



 وكت" ٠

 ةرظونا نياق ةرامعْر ئمرحانيلاهيينفلإ فان
 1 طالما اكلوقنملا نا تعبيد 1

 00 .رالل نلوم اركب ذرلا نسا!

 رِفوُداَصلاَنلاَعو اخون اانرح اركب نإ سوبلاق دع وع
 ْ رعبا ارماانيرجااق وباانت نبانْنرسسلاة ومع, لاب

 ظ تبايروطل ارا ليعيش يلاناخ نيرا

 متلاركذ إلا وعسافىلاهند كراشممال اوك معيجلا ل اىتملا
 :اهعسان اكول لول باهزلاو' لملاوساإلاة نمد
 ظ :تاعاسصلا) انمرك امل اقوي حيل امرك رابع فو

 | معلمون دولانذا اذاورمزل انعكس هر الاقداهك
 | اقرسلاف سايبعير لاح نهاد كر داس ومد
 ظ 00 لاب ايلا

 تلافف هلال ان مدا اباورشعوب ايثردالا#

 0 ارو ترغازم لوس إ سمعا َدسا
 ظ 1 رلاان)اَك بد ىو أ أ انيلاكُم دأ ااثرحيانإلعشا

 ٠ كح إو ميلا ولا زع ةردرم ان عواسوا و نيعس
 يا سوبا رحاله يرقزاازع يحس اني ناملاونا

 "لوغإوو لع سال صس وسو ُتعمبلاك ةربره امان انا
 ْ  ميلس نونساعؤو ماو نوعس اوس ٌمالَصلا تي اذا



 ريب قاف اينجل يا ركافامواولسغ .كداستنكستا
 1 0 سابك عر كيا اوععلل ايان اق وموال اك ٠

 ١ ١ نمال/ آب السد 88ه لاقؤس ريلعملل باصولا اان وي ازع مارا ةحاتش يانا 1

 معبللا موش :انب فرعنا تانيا لع كرنح ظ
 ليعس اال ناار اساس عانر رحال اق نابع اسي ١

 لولاة لاقىداملا ناتو عةسدو نب انعم[ رعيرتملا ظ
 لطتساامرهطت وزعم امون ارمِإَسو ميلعزدرصمسبا 1

 لصور شن ييقرشيرلا عارم بيطرُم رسموا ف داع يولرم
 شلاوودسا تع فاعل جدلا 1
 ٌقدعتدو ورا مون ماخا1رلامومبال  ”بايارذإلا ا
 عاب الرز دعا لاذع لح دناع ١
 تو ميلعشال يلا لوقت ما ثساكفإ انّثعيسلاَك 1

 لاقوئيلل 0 ه0 :اخال جا اعقب
 نباانْلاث ايح روم اذالا تماناورعو هعمل 1
 دعم .انلازاكلاف برب اباسازعوهنالع بذي ىلا
 | ركواوإسو هيلع سارص ا ارمعاعر لل عيمامالا 1 1
 ١ ول ابعب / كارتلادافسانازكو هنع سائر رتعناكاملب اميعةعاومرعو 1

 و ل 0 ” انيزح هحيللةييدحاماندولا تيانارورلاإعكانلا .٠
 ٍنعيرتزلارعنوسج ام اسيل زب 0 24 مخنو وبا | ظ

 , ا

 77 إ ْ , 1 4 "1
 آل



 ا مون انني خالات نايبزتنب + تالا
 0 يوت 'ج رب 4 اىانمإو ةيبرل ]هال يحد نعش يصر َناع

 . لعرامالا سل 0 وم 2

 را رادو ت دما ذارااؤاومدتسما
 1 يوم 3 ايلا كا تالا «لاهك

 1 راق اة 22 يدار ظ
 فا ياللا لان نينا نار اهنا عل رف عيعيللا 1-- ْ /

 5 2ذ211110110ؤ0 معو | ٠

 لمذلا ندع نيخانلا ثان مامال ساكن يحْرَومِلمو ١

 دويانرتالاقهتنا نبعانربخل] اةلتاعننيدخا تدح ْ ظ
 ود نازالا نأ لوف كرر َبياَسلا عملا ةئرمرلا : ا

 97 ايات ستدعم اندم واهلا / لكني تراوا ْ
 "ايام داو احا مخ طارد اوس فمع

 د

 ا 1

 ا 2



22 
 رس للا 1
 را ١

١ 
 ]ا

 نالانادالاضعمملاموبمن ع لوضر ناعما وركوُدْنع ١
 رماللعت للا بابل دلعرمالا ٌتفاروراا لعوب ّن ذاق ٠

 وب اءزحربلاإ سوما .طخيشالاقو
 افلاربعيرب متابع يره نب نجر ابك نوع الاقي 5

 اًوياالادنا ارا نيمزاح وبا انا "قاب ناسا م ىتوفلا

 باه اقعد وعت مر فاوزنسا انفو ٌيرعاملارعبس نيا هس ٠
 تل ضو مونلوا يبا ,نيلووهأم امئنرعجلا ظ

 مسن اصل وسرزسرا لسوولع مسالصمَس ل وس بوز جلع ظ

 منا تالا لع يرم] همم اه ارق دارمأ رالفلاإسوميلع
 . ماهل تدترماف سانلا تاكاذا ربا للا قاعي اهب
 رسوم يلعس إلا صوتسال وسرملا كسرا اهباج مخ خباؤلا اهركا

 ممل عاصم لوسي تيار انهاه تعضْوَف اهبرماف
 0 ء0لالصاق زجسارفهفلالرتاهلءمو وزال

 انه ثعنصاه سائلا هناي لاقت سيلا العزف عيئاملف ناعم ٠
 ريعسز موحش ربحا ل اقرمعجت امزح قالصا اوإعلو اوما

 م هج ناكل اقرييا دهكركرداج حسون ند انافيحالاك
 55 تاومال عديل انهما لحالك ,لع وسار ص ئلاوبلا ٠
 نيالا ميلع دب حنوف وويل هساو ميال ريوضاسولا

 28 ارحارباج تب :هبادياب طنز وجايك

 لاا 7 ١



 ظ صينلا يعيب ةديبازعيلا ين عيصنزاانعبب وأنا
 كر ارم اففريللعكعإَسْووبع
 كد ملال اقو اية
 1 ةزسعاشلا# راما ارثرلا تاني اهَرِمعُس سان اندَح
 يفرح لعاب ميزا معرب نع جرار عما
 | «)مازلا] ام ا تبنأب نآلا نواعم امك موش منح
 ظ يايات دحرامالإرم داو رمعْ م ].ةنسأو ٌبمخا ذأ

 | داطعاتتإاف هيومعت رانيا وزعيجر انامل َدلاَّصع ..
 5 نطلئوبل السلا نا ىرر1لريعسألا :تةئاراسُربا .-

 | مئيطللولاقرم باد وحانسل جورب العروب تا
 قريشا هياكل .ابعنياز عت ركعو و ئمدامأ نار
 1 قنوحالاك ورع اس :]ارماساو با اننومجلاتو
 14 مَ | مابلع كحد ك|قركب ين تنب مانع زل كنب: طاف
 ٠ لاعب تنال راف نولصبرسانلا وهم
 نياوصولد هلال وسر لاطاف تلات ااه ءاون نواس اك جا نقف

 . باوك انوه زاوجلاو وعلان حاجا سو ولع
 ْ . كةيفووولعدم سالّصوسال اوس فدا ١ اراعاهن لما
 7 30 يبالد اقف نما سالزعما 3 هاك اراض الموب 8 رضا ؤ تاق دج امامكم رإعاو انسخ "مانا لمفيرملا



 منا حميات .لقوإلا هاب كاما يرماَحَلاَد
 اًييرقدإ ]روسو نونسنرك كاجو اةماورانلو ا

 , دهذاعإم ما لفيف زحا قولا اجرا اريسإادشيرم ظ
 لو-هوهلوقبت اشم ل شرة واأ لاف[ نموا لها
 انماف يدها تانيبلاباناجت ع وهاس وميلعشبالشمسا ٠

 نارلخاكي كَم لَا انفرَصواضْنناو بجاو

 را لايف هاشم لس ياترال وأ ىف املا ماو هباًسوم سك ظ
 0 انس نول وفيسسانلا تمس ير ذاالا وة ولا لمي داعام

31 

 0| ١ هبحا» كحذاهاريغويعوافّدطاذي كاةنئااماشملاَة ثقف
 ا نيبو حْر عصاعوبا امية رحم يدم ا: كح هيلع اغا ةئام ظ

 اه لوسَر نا كت ورمحاسدِحْل ور ىلا تحملاةونإَح ظ
 د قنا  ًالاووكزنو الاجر اطعافسقف لام او ويلغشالصمتا

 0 .امالاك هيلعقئارن ارم ميلعأ و ننَع لرتْزيزلان ارا ْ

 0 00 1 هاقلاو] أجرأ ماوه ارا هتاوعما ٠ ظ

 8 للرواة ايما زعاعلا |

 ا ولة كسا ه حاب اماوفإ لاو |
 ْ 527 لإ وملاك ل جا امهساوق جلت ا

 200 - قيجالا باه سنع وعنا الار يع اننوحم
 ظ هسا هس يس يل هضاب |
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 :اقرولا

5 
7 
0 

 ظ 1 قرود وسلا يرقزا|نعْصسانخِإلاَ
 تكوفلرهتس دهسا ح وسوم وةلعساص سالو اقنع

 مل لس ساو تيرا وجيم ربل اكلم
 ادصاذ ةعماواصفرورل لق اوني سائلا جاف

100 06 0 
 8 1 5 اكمل دل ماولسنإ دعما
 ١ نهنتف انلا] عاما هلارضق مل ةرعلا َءالصل تجول هازع
 ١ قط يتحرك دماغ ل نيراوناف جاما
 ظ مالا نابلا وبا ا سود رعب اناةعاور عم
 ا ينلعا يرعاسلإ يحيا عدو ريو الا هلع
 رهف للا دع كس اف اى ويلعاسارمشال وسر نأ
 ْ واوويوعتو لاو انزع امال اقتراحا وفلامب سازعماو
 ْ وويل سواد رديج ف انرعوي عويمر عماسا
  نايلاوبا تخيلت امان ٌَنايفس نعكرغل ارساتصنانالاق

 يحن | 1 عما كح ىرعزلا نع يدل ادم دن اننحبانا
 . ةاووللحت ارضا رعصلاةرباعزمازعمت تعادل !اقابصلا
 دسار بمعرف 00 اًدطعتف وسلس ارح زاد 2و5 ربما

 ١ ا الا ييانلا اهالى تل عقاد سار ويد واصعب
 ظ ردات نول راحل لول نهيانج اهلا



 ليفيلف اح محامو حسو ااا هيون عاطتساف يتبل | |

 ظ 200 52 ا مويشرعتو اهيريهبشيم ١ ظ
 ظ نيا ديبالا 4 ماش لاقد كمي لح كحهملا .

 ناةلخ الع اسمي شارما اكلاقسارمع عب 5 ا

 بالمدن تلال عاتمالا تساهم |
 لاقلاف كره طار عرعتالا شار بعض ل عيرهرلا ارعيبب فا ا

 بايك قو ممل باكا ذاإسوملعشالؤلا أ
 [ 070 هالات لوالا نوي لل ا

 | ,2١ . اهلا هتاذافةضيْئةجاج دعاس مرسدس يذلا

 ترقي”. امكادو مانالاءاراذا 9 1و3 ةميوماد ولع |
 داحانس] اق نامعنلاوسا 22101111111 ظ

 كصيلاو] 8 اجلا هسارعريربأ اجرعر ابن ديورمعير علب نبا: ا
 ٠ لالا انّيلصا] انفع هل مهم سانا طع سدبلعشسا 1

 ىملر ارم طْخْمامالاَوإ حرم تايزمارع اهمال

 ١ باج عسورهيزعنانهسانت نادي ئاوموع يح نيتيزخ 0
 تيلص رئيلصالاق بط سو هيلع سارْصّيلاو معمملا مويا خد عاق

 ظ ةحوبطللو بيرل عار تب نيفيفرتلر ,لصكلاف الرا ٠

 نعو ينل يهزم ريدا دعو ذادح 0005 ٍ

 معمجموب يلا ملعسإإ يأ جلا راعي انزع وي 5

 نيفح



 ازمدارج اا

 دوهتو خرم أ

 يلا بوع (:نحمامالاإِتاذا تمي كسا ح ملعساإ مولا صلي

 07 ني غائم مسيلوسرهل 5

 لأ فارعال اند ذماك ةويرخلا عيل وحمل ىزلاو نقلا ظ
 يب عووأنلع دال املا افرع اسلام دمت مسالا وسوم لاق ما

 ] . وعمود اصنالا ف 5 لا نيا اقرب د 01 اطل قف
2 
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 دعبل دوب خط اقستسالا باد اكوودب ريف امس
 ١ . قيتجلاةانوالاورتا انيلاَف لولا انكار يبمهرباادح
 | دن ناجم اننا نانا ملط واب سايروس
 1 ميلعمسإ رسلان[ سود ملعْسإرَصَسالَوس ربع
 1 . عيال سل واف ئارعاماق م ةعمحم وج طع
 . ىفنئرااوف ةعرك املك ناوي فران حدافُْلاَصلا
 | تنزع زدمارضرا جا لااباخل اًبوخاعْضواَم هرب
 | دهنونلا مولد توبا لس رتتليلعر هايل

 ١

 ت0 راع ا :!امريبر مدام انباع خلو ايلاوَحيمهللا ٠
 .ئ وارسو انف داولإ اسوي سمن :راصو 2

 ني السلا واغل رق ثا هيحصل اق اذاو حم االإو اي

 ١ نايل اين ؤردللا باتا لجلال
 | يمل فاذالا سم ملء مسإلص سال وسر ,نا نرحل ةردرشأبا
 أ 1 م واوعالا ثبات وعارنو باع عامامالاو تفاعل موي



 نع "جدلان ازا هعرلس مر مانع نزح معدل ظ
 ظ ,لاقفمد مب ذإكسو ملط الع سالو سنا ةريرهبفا '

 ظ 2 , ملال اسئمسا[ سور باق ومو اسرع اهتفاونال ٌمعاَس اه
 ظ 7 0-2 الصف مامالاز عال ناذا دان الان هِسَراَساَومابإ ]

 ظ واو اَنيْلاَقَوَد 3 رن حج مد نوعمانناح“ رنا ين مومامالا الصف |

 نغامملاق مساربعيز تاجات دج نيملا سين عريض نع ظ
 اونفتلاف امالي رع ك بقا ذا اسود يل عة مزا حرشت |

 تازقالخوتتعاتت االاإسوربلعرسإرصولاعب قاما ظ
 ايا لوكرتواهيلااوْضْمباا مو: ةراكلا ا جلا هزه |

  لاقرسوبئ مئانعاّثرَح مدعو عج ف هالصلا ثأد
 هيِلساَصمَسإروسرَ رن مَيادب رع عي نعلاءانرخا ا
 نتا زها ازجبونرزكرام زعير نيهدر هللإ | لين اخإشو أ

 نشر إمف فرن جة رعب ضيا ل رادو ننداراشفلا دكا هش

 ا ضال ايئاوزتناكةالملاتيففا داو وزع سا وم كما

 3 اسعوباايلاو ريو يذيعس لح متبال شي ساوغنتاو |
 اامر الع حم ارمأكين تاكل هن عفرادوبا قسجلاف ظ

 ا وبا عن ةعجب موي اَكاذ أ 50 اقليسافل هرم

 ةلالوما وأ اهني وسم سفبلءلءعْمرراو م
 انلاماع طلال خم برهن ”اهلعإ شم م رعجلا هالمجرم زم قرنا

 1 1 ا

 ١ 5 17 ١

 1 1 ا ل 1
7 

 1 7 اين 1 01 0[
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 ظ |
 إ راسب سابع( : يق اوبال ف موبانغ اكد ظ ظ

 ااهضاواشاكاياةوازوب]هيعدبإعمراكياناوتتلا7 2020١
 0 + يانبع ابرج معبلا نع م/افلا“ تدان ةجيكرقبالا

 . لاكن انك لواّحما نحارب عورارعلأ ع تاوباايلاَ
 ٍ نعل َناسعيوبا اَنْ ب ليعس خف معدل

 20 اسمي عيلس اكلك هس نر احوبا
 ْ لكلا ةو دولهم كنان :جرلا رجب جلاس لبا ُنوكن ش

 ٠ اننرحإبممايازعملوملا 20 اذاو الا

 . دلعي دارس خلا رضاه وتلا سولار ع تعش أرح نايلاوبا ا
 ْ لور عنهما نع ملاسانز حاز اف نوفل ةلسوإسو دل
 | ملانقك اصف ورمل بز اور ف يولع سال ملا محم ن ورع ١ متاتتاسف ظ

 لص قعسووناط تءاقف انل اضم و لاو اوراقك ظ ظ ا

 ١ تتاوويلعشلا يس لوسر جارت و هرفلإ عوف اطتاقاد ١

 ' اوائلمنمل يلاوباطلاٌناكماونةغا منير سو دوم ا

 ا | ترجيع رع ميسو مِلءسباِلصسالوُسر حر حليت |

 رو وجروسو لور دل فيجول كماقف سرت 0 ا
 ظ | دي يلزم لانك والاد نول: ءالص.

 اوتار دان وف عبو و نع عيدُربا نياق رمي رقلا
 يطال از ا دارو اًمافاوطلنخا اذار الورم



١ || 
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 ا

 000 ١ نا موكا اون اكناو
 0 ٍةالَصِْئاصِعب معبر

 مسدادبعت ضم مس ازيبعز عيره زارع لس رع بوحي دخ
 ظ ما راو ميلع سالم مماق لاق بابعن ل ننعوت عيبا

 ماقام بردان حرر جرو معما ورب وريكةمعيرساتلا
 موياطلا نا 9 هاد اوسردواو رتننلاماقف ميال
 سبل ُهالَصِف راكزمانلاو هعماو دصتو وعارف يرخاالا '

 ءاّملو نول رهان مالا باباس فص
 الصلال عاور واو اره ناكزائان دالالاقوىدعلا ٠

 .نلَملا ورحل امال لع ر لعيمأ ناك مسغنلر مالكا جااولَص ٠
 الصادر ةرمازأف نيتاراولصيفا مايو نقلا شايع
 هيوا وساد :- اهب ور دودو رولا رجال ا رسو 3 1

 لاو يركض سارا ١ ال ياس ندع بدع نم تخي ف شال اهدثلو
 0 نازادوانلو مول عمن توام انيلصفر اهل عراف د

 عياش ئومُس وءاننرحاهب اا
 1 امنيلءزع
 7 2 ل ل وقدو رف اه يباع ل ونت عاج 1

 /مرملعش سلسل ضد سْملانداك قرا قيلساب

 انلمقدروا؟ 



6 

 . ,اصاوطملا ني ليسَ :صغازوالل تدر ولالاكداجاقوا ْ

 ! ١ يرام فرب اص وو نلعرس ص ظ

 ظ050 اًصوتفناطت لال مكر اهئلصامساَءانأو
 . اكل بولطألاو لاطلا الص” انا ههرج ترحل بلاس اغ

 ١ اواجأو تونا هوُعاذا انرنئرمالال نك. لاتثهناراارهظإع

 . ةوظروؤ الاّ معلا ذح دحر منال ميعشالزلا] ذ و

 لمار نعي وجاسا يع لت زعأ
 رح[ لصنال ب ارخالازم جحر |ملانل ايو لعس ررصوئلالاك

 7 لاق قرطلاف علا تحن كددات وطيزفوقالا معلا

 هذركرف لاذاسؤرب مالت | بمجلة وابن جوجل
 . سافل ومكشلا ب امهمارخأو ديل سو ميتال

 3 قرم ابوح ن ررشلاو ةراغال ريع "|صلاو

 ” ساو در نازيدازعئاببلا او

 . نوعساوحزُك نرذنلل حابص اسم وقح اسال رئاؤأ انا
 8 ءمطف ننمجلاسجلاو لاةرسالل هد نول وهو[
 ف :ارزلا سول تاقل انف لسوديلع َسالَصمَساَل وحس مهلع

 | هنأ هيلعشب اصمم وسو ب تر اصورلكلا يشر خنصر اصف
 / 0 رب رزعلا بيل اقف كف ادصاعحو اجور
 ٍإ وانا اهشاعرمملل ا اا تن



 كوس انربحانايلاونا|. لح ميلَعلاو تديعلاك ا

 ٌرمع الاكس مَشنانبع اوس اربعربرل اس فرخاورمزل نع
 ميلعُساٍَسَر ورانا اهرزخاذ قونلاو غانو رتسإ هوب 2
 ”لوسرمل لاَمَت نومولاور مالا هير نم بام از وسرلا
 تان قالخالر سالم ايار
 اهباماف حاسد مكمشإ] وس حبلا سإم ار :كرلينا َُسااَتَساَم

 كفرا مَسالَوِسلاَمفِإَسووِلَعَمَسارصمَسال وس اهبانافمع
 لاقل كمل تلسواومل الخال سابل هاما كلك

 هيلا اهيسِإَسوِلعصَبنإ وسو هل
 رووا زبحا بنحو نباانلاقرحا ارح لام قر رلاو نارملا
 لخلل اكدساع ععضور وعدت عير الرجا دبع دخن ا

 ظ , ٌباِدناَِي نانيغتن تراجي رن عوإسوديلعسا ا
 ظ لاقو فرعن والخدم هيِجو لوح ارملالع»

 مكن بيانو ناتالي 1
 م0 اكو اهر امه .زمع]ةعاملفاممعد لاقفإستو ِملعْسالص 1

 ساصَمْإإ وس ْكااسامإف بارملاو ثرراابّناد وسلا لب دبع .

 لكئرحفاروؤم افافرع كك نس 01 نيش قاَماَواَسوميلع ظ

 دول بصيلاو كذا فرار خو ذل ود ومو رح 1
 8 جام حبال ماليرملامش 52-5 اوهذاكلاق /



 سنو جبل عمل ايلا بخ عنبا لزيت ازارومن علاق

 وا

 . مسالا تسلا اربل زعيما تلاع نهر ٍنوَحاديعَس
 ِ ا رص ناانم انيويز مارب امل وأن الاه ْبطِعِإَس مولع

 ١ كلاي وان ني اسوج انتَ أصايقم لرش رخت جحر

 ١ ناتاجعضوركوا | اسكن لاق مساعرع دس كاسه ه :عركماسا
 ١ . انيلويلاَ تاي موي”راضنالا كواقثاوب ناش راصنالاراوجنم

 ْ مسالم وسر بي نا تايمر" ازين
 ٠ سول سٍِلَصسالَوس .ةلاقف دبس لآ دوإسمويلع
 1 رطفلاموب :ءالا تع ابان عانهو اًرعموقاكا ناركاباب

 ' راسا نيس انيحالاق محلا ربعئب ذيخأترح ج دورك إبق
 1 ناجرس انغس !نيكوا يمساَنعانرحالاَ رمال

  لكابوجر املا انا مومو 01 وسر
 _ نارك وها نيجيندح اجي َنيااَحرَمْلاَفَو نارمت
 7 موادالا بابازتو نملك ابوس يلع شار مولازعرسا
 0س يال باروع تولع انتر جرلا
 ” قلو ارهزانف لحي ماظن عيل ةلملا]ف ع+ دلع
 ١ رلاققرمإيردعم ارصْولا نادك مياريجزمطد و كلا ودص

 "طير لعسا كولا ها يدرك ا نمد حا ٌمعرجر رع
 | رج يع انج الما ذاوسس زنا تل اورداال

 0 مم



 مازالوا دانييل
 هدردومأ] افق كلسالو د ”اصلأ| ف ُوْاكَم الملا فلس زوو سخلا

 كدمدرلملا اَقَقاس ناساف ساو سرنا اياب
 5 لواَفاَسُر وكت ناثبحاو سرس كاموبَموبلانا /

 20 مالصلإم أ نإلق ٌبْدْعَيو قاس ثجنفونيو )

 نابل عرج الق انعابرنعاز اكهتنال وسل اال ظ
 تمابل دج حان عي زاد رغبلاةز عوز ريئاش ظ

 سلع مرملاّ سن حسم ْى .- تمول للصلب جورالل ')

 نع جرن هاب براي عزعإ ساب برر بخل يعج ا
 , صوب «ب يح سو لش ايصبلاَن اجاافىررتلاريعسيا
 وقف فمن ةالصلا باب جند واوراصل 1 ارضال اولا

 صوتو مهظِجْض م وفيه سوح سانا س انما ظ
 ٍمرمإخ مانو رعطق احن نادر . ناكياوركرماد 01

 بيد حل  +لعسانلإ] زيملفربعسوبا] اق فرصنيرمت :
 0 أسا امافر طفوا حاقد 500 اوهو تاورم
 تاق فون ناورماذاف تصلني هانم

 مل تقفدالضلابق بال عراف قلب وب وب تزرفيإصب

 مةالصلا رس نوساج | وبول يأ سائلا نال انف هشاوزئريع
 ٌلقمالملاو دلل بوكرلا مولا بالملف هلع

 00 دعا

3 5 ٠. 

7 
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 ا

 ووك



٠ 

1 5 
 ا بسعر عرس اشرزرلا نس هردأ اسرج ماقالو ناذاريش تبطل 0

 ٠ لسوملهْساَصْساَلَوس ارمي يتادوع جيايزعمتلا ْ 0 ز
 فقرر اهنيبج الصلاح نطير وضاق ياك 1

 ١ ديبي رياح زعا طع قحإ أصرت نحنا ناماّسه انربخا 1 ١
 1 راش موب جلس فلعل يلا 4 سا

 1 ىلالسإسابعْيسان ا اطعقرحاو زلت قد١

 0 رهف وبدلصل بث دويل ونامل جي ام هاذ 79 ا

 آ ظ ترباجنعوررانرازعلاطغ قربا و ماصار وْيطنملا اهنا '

 34 ربات نعم الام موبالورطفلام ود ند وم ملالأَهتلابع ' ا

 0 ةاملاباب مقل سوميلع شيا وسان مسدس هتان نم ا

 ول 1 تدب نمل 59 1 3 1
 . فازفاسلا قاب نامامالالعاقح را اطعل.ٌتاَفَدَف قرضا جنس ظ

 7 نعيش كاؤزحا عت انر خا ماعوبا كهل ظ . لل ببازلاوطشنال ناموا د نال عيضة
 سأٌقِسع أن ا هك رب وعمل يزح 5 فرع هاًنأونسر ٌنةعور وو و يع ةمالس مل وشر عنذملا تزهر باب ازيوأ أ

 وباوإ وسر ناكلاهرع |



 تبايربكرعزعو حبس أنن برجر: رملس اسح ءلمحمإ انه |

 لصإَسو ميلعْسياإ صولا ارباب ان عربجرديع موزع ْ
 .نكانمعبواسلانا اهدعنالف الت اصدر قم ررطئلا موب
 ٠ اهباكواهصح مارال نفل نال ةَقدَصلا ين ورم و

 000 عساس كاع 3

  ناانهانمونْكارُ املوا نااسومط ارسال ايلاث
 | ةرجسواتسم باصات لا | نم هنت وح ىربابولصم
 لافي لدم مامالمنق ل وهام اك السلا

 بحضور اوسودر اين نس ةد 0 لافراضتالان لح ٠

 نونو هيي او سم ماري ةْعَرَجِعد عمو 1

 لامر درعا ج هاّسلا| مجرم مرا امتنسف الجرم ظ

 ان عا ودار الاديلا وب جالسا هيام
 دَقوْسْر ناب قرادملا انف وكلا نيكس اوماد ابرك
 او 2 نااٌنانسْوباَصايحَيَمعَنب 2 فارع
 اًئسدتذو اهعزنف تاو باكرل ااندشرت ََ زف مدرج

 لائق كياصارمىاعنول خاكل | وحل اف جالب ا

 فلنا ماموبو حالا ءاجيلا ىو اةئتصا تارمعرا»
 اسد مرحب جالسا نكمل همرحلا جال لانا داو
 صال يجدن ساحب وقعنا
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 1 لو منجا ريعان كرهعنيالع الخ عل !اتييازع
 ظ الموبث جاسلا كما سوباصا لاكلباصانمل اقلاع م:

 1 رويس ا يناوطتلا 7 ظ
 اهني نجلا دوءعاسلاهزهف ا ئرئاكزارنب -
  قيبانطخلاف اءلازعج لانس عر متنا 0
 ْ نماسوبؤهْبارْساَم لدازالاتفرغلا امون ديلا م
 1 ارامل عما لا ١ مخ مؤاينتس باصافلل خذي هر هتف حي كيلسنز)

 - يمان إبق تحد سالو افران دريل اخ 4
 :انضالاق 21 اكمامإعحا ]اذ دسم رمودح طع زحل عو

 ٠ ماياك]ملا] |ضف جد اكس سلزعةعْزَجىرجنلَو ظ
 - يابت تمول دامك ىسا ورك ؟ذاو سي ابع يالا وقرثنلا ٍتادورحم

 ف اوس اناكو ويرش مابا تادو رحل مايالاةرثعلا
 راوأ ضرائب ناربكثرملام|بإ4 ٍقوُسلالان درع“ ةنيتا
 1 انتو عرعر دعلضز> ةلقانلا نإ لعرب 7
 0 ارو دعم لا ايرم

 - ةأيللالو اولا جايالا نهؤ اهنبؤ ضم امانا هلال ميو هشحلا
 رق جنلق لاو تو اا توك كانا ولورا 3

 قرار ذاكو ةذركلارغلذأ واثمّمانا ايبكتلا تت ا

0 



 لت ١ 211110 !١

 ناكوايمصمانالا اما شمو دن لوطا لذ فدمْسارف |

 كمر ير نابانلخ نوب| نازل هر معتز نو 4

 اسيكوبا اردرويااو لالا مويا لا رزعل اب ا

 ركام 0 ا ا 0
 ازعتاوركللا ءمرم نايداعيزو

 , 0 لخير اكلاقإرلعشاام
 مار عوضه نعم اع عاني صوجنب نيرا زيع نحويلع

 قحاعردترمر هر جيزي مود خانك

 رك ريل الاى اذا ع
 مون ديرما هالضلا تب ةّيرهطة مويلالا ذوب نوحي
 ظ ف انرعيمسا درعا بامور عا اْسيِنيحاسدح ىلا

 روم 2 4 هي زكر لاكإ تفريلعشا 0

 يصف قير ةرشللواةرغلا]ح تن اناناس ملاوراسلا
 ْ ,وااورهتمبا|شييلولا 2 نا نئمفوبا اس دح يلامويمامامل /

 ملا ملا لاو ضن مبلغا كار اكو معزا خئانرح
ا رك تاناهيلا اصمم ربزبصملاب ٌبصننو]ح هيريزمب

 ا 

 بويع احا باعولادبخُب هبادبع اسر ملا از يبللو ٠



 وباانثر حمانا باغي سوميلعشارضةلاماق ٍبيعسوبا 5 ْ

1 
0 

 ا أ توياءورو زيا تاود قراوتلا ماس .اافدطعرمإ انايضع نيام ايما 27

 ١ ” اًكدوؤَنا اوهلاتلاقوالا مصرح رحم داند هوي حصفجن ع

 , صال اناّسملا رح ايما ممل ازازتعودوزالا
 ١ رطقوبإسق لع مالصنبلاعم تجرحلاةربارعربا تملا ْ نيا نجلا برع ارفسا رجلا عاتر بابي و معان

 نفاع نما نون ةلعيولا لانا َباْدِرِْجإَصِفاعاوأ
 ظ َلاَكوِصلاهْبطُخُو سانلامامال |١ !هنرسا تحان مقدصلاب

 20 ججلاذ ارا عيت عب زرع ران نع انرك 0
 اللامي دلو اصف جبل اها ومإَسوويلعْماَؤَص
 ظ رض! امازس نا انما موتئانلسل وانالاقومهجوب

 اهلنلذإت حرموا اسمؤفاو د كنك لدن 2 جرت نان
 هتالوسرم افلح مافي انفو لملازمرمل ءاهالدل عيت

 ْ ”فنالو امكنار انف ٍخيسسمرم 1 تحجذو 83 565
 1 وكمان ردي لاا العلا تمن 81 قولنا

 1 تعيب اف سماع يارجل نرعوبدج ”نأيفس عيد عسُيا ظ
 / 0 اسم يلعيسالصبلاعمسصلا كيشاءاز رباع
 ١ مابا ديلا |ن وح هترهس امرخ جلا زموواكم
 ا نوأو نمركذون ولع وكل لهدم وانسلااذامباضيتيل م

 ووو وو كمال اي حجم 3:

 3 1 ٠

 ظ 0 ةض



 ولطلب مقرف هرباب ومر اركدفرصلاب

 هريعلاموباشلا امال لتعم هاروت لنور ١

 تراني ف ايرلابعاش فايف نسما اضدح ٠

 سس اا ملام لوفل حصل او سار عن سرب |جرعا طع طدحا ]

 دزعفا املف ٍبطْحرب ْمالَصلا رو ل ضر طغلا مومو هيلع ظ

 ميونطسسا لابو لال ل عاكوس مو نمرك ف اسلا انف ٠
 نال اوال اقرطنلا مومو ولَز طع ٌنإَقَمَقَرَصلا اسنلا وني ملي

 ظ ٍرهليعا يال نيلبو اه قل تن رسم ُهَق لص

 0 !لاقنولعيالم امو مياع لا
 يل طفلا ٌترهييلاَة نابع نبا عسواطرعإس ظ

 ول كير ناعم واو سمها ٠

 زميل نازك تيوديلع اإل يدر تاون /
 ٌلاَجاناىنلاامابز ان لالبمكمإبسلا احوحم مشد ]فاك كيب ظ

 اقرت ل لتلا هس عراق غدتالا هاب ٌتانمولا ١ ٠

 : لاو هرمز حير ديالم غل اهربغ ويل« حا ومارما ٠

 ”“ الطفل ملف اتوا ١انايلملاة مهول طي ورةرقف ظ
 3 تاد ماظل اع اق اررلار 2ع
 0 وئاطمب دصلاو الج اورام اذا بم

 اننرا وج عنعانك تاير جوتشي وباتت



 - 0 ده ا ميز تح ا“

 ا

 اهيا ناجْمف تا رش ارمُأت ابد يعلا اونو

 يمت سو ميلع ازا حم ارعاهنخل جيرنا تح
 . الل عموعن اكف تاق باور عا يناكف وزع
 اهجيملا ا ذا ابان ادحا دعا مشالو سرب كافاءلكااكوارنو
 ْ ترييشبلفاهمابلجت هاهئجاصاويشسانال انف يحال نا ابل
 .اهْيَسا ةيطعما نه لقاملف ةضدجن)اقن نموا وعد ورجل

 . طهالصولا دك ذاملقو روض اركوازا ل تعم الاس
 لاف واروركلن او ياسا اة والدال اسوربلع
 ل نرحل او بوبا تسر و ركل تاوذوإ ةناوغلا

 ندا َناَقَنلاَو نوما اًدوعدو ريد نرهتبلوزصلا
 1 ٍ انخرهنو ازكن هنو تافرعرمتت ضال سلا سنت :ااف . لصطمملل ازثعما

 يراني بدعم اغا تأ
 ٠ عر ان دما طعما ناو ريزعنوهنازعيرع

 0 ا وان وخيال اةرو ملا د تاكذو قئاوعلا عملا

 ' نانس مهد راسا اًرعامج رهين ضل امافرو زن
 0 0 لما ارضلامود خلاورذ !كيضابوما

 1 اناا ناي عقر يرحْئِرلااننق سوبا
 ْ نلوم تايم ابهييدارعراكإ يولع الص
 الجار امل طومورم .زعئمامالا ]سا داو يبلاجطخُو

53 
8 0 
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 لا اعنا عومشلا و ةاريزوصنامم ومال اوناانثت ٠
 نلاتع ةالملازسر لام وباسو ولما ست لوساَطَح ٠

 لاقوالصلا] ةلسدرم لمو 2 ساضارفف نكست نفاالَص َكِلص

 ني سالو سلاف اَسْسمَو 1 باو ياع ْ

 بزنس وزْجأ يومها نا نةرعو الصلال يح اناا

 اصيل وسر لافف قارجو ماك لا ىذا ادنف
 ردجإل د يزحف انعير كن اكلافىمل انشلن[كوويلع ظ

 كرب رحازيصر جل دره لا وعي كملي ايار
 نشارعي سرر عر ودارع لو نيداترع ردع لمح ِظ "تاجا

 22 ةرملامودوصإ سيو هيلءرتبااس متر ١ وُسَرْناِللا مندا:

 نل حمام ٌَمجِحَرِرجُبَ ١ ءالّصلإ اا عخن درمرمأو كطاخ ٠
 اياوةصاضخملاقابإإ ن ْن أريح سال وسر هلا عقد اهضمإل |

 فيفاطحلا فانفعرتةو ةاصلا] ف تكد ارفف ميلاف
 تءدودالأ رع ْةِبعَش انا سم اسدح اهم هلص خرم قاس 1

 م تاطخيإاة رتل اموعإ .ونم [مس رميا طال يرام ْ

 ماس اهناقم يرش 1 لص ناإف 0 .لاقوحنذ ١

 ناار بس هتامايهيل ظ
 ١ دعمه لن ولام هاون اع أوما انرحا لاند ,

 :موبزاكاذا سو هيلع الصولان اجلا ةرراجرع تراللزما ٠



 ااا + نو 007

 كونتر لم | ن|ف | بسام ارباح ثرَحَو ظ 0 دار عد عسرعو زي ناشد لان رطل انام

 1 دانيا مال سلام نيا سارما ورم هالتمالا|أ انريعارم سس لوا ةبارت ناهرموانسلاا
 | ةلاةنارمتو ناضرت يابا نيراجاعرعوا|غلع د | لركن ا هباعيرعورهزع اهني ع عع شيلا يارع ا دحيب روس نما هنا ذاع ةو املا عموم نهدأر نولصت ديعلاو نوح تجداوسن اا دامك ظ 1 رمال | هامالصل صو حي 3 ماها ع2 وأ ,لان
 قبلا ونكت بو اامقرينإ ميرو "رت جيلع سام
 0 مااا اناباممجعل انفجر ورع إم قوبل عسا رأوا
 | هوس ةعسإمدلا نإ افواعرعيو ديل ااةولسلا تس ا نداربزب راف فراك .اتسأ ممعذ يوري ةفّرنع | كدر سلاف نوصل مو جس لارا أناو براسإسو ' ,يلغ را سيلا ٌنراَو ريس ايت اواَمعر ءدأ ١ رفايالإ لانو ذيع
 ا اند ]ولام ارحررعلا|ةكدالصلا ُ سرا از عج .ا
 ا 0 ءارغيربإ زعربجيئ دعس عمال نراثار عبق دح نعش
 . ليل لول رز سيرللا وب ضي سو مشد[ نا
 م الملا ماعم "اب معمر امفرعتالو

 1 د ايرتولا تس



 دعم جفانز عكا ماش ٌفسوبّرممت اباحي ولو اجي
 ريل اكد [نحا ذا 0 هام ورع سالصشا لوس لاقل يللا لص ع[ سوميلع مسالا اوس لاس ناز معيبانعانب دي مم صل أ
 نيا ناَحرمعْن ب هتلاَبعنإ جواب عواصف ام وتوت

 سابع نانا سرر عرلس نب همر نعيإلامنع نع راس - نبع نحو هتجاحضعبرمإ ب جرتولا3 نيلاومحلا
 ٌمواسوضرعبو ٌىدطضاف حلا فو ةموهم هنتاي

 انفال طق ماماويسو دلع اصر( لوس
 مهجور مولا زب طق او هس سو د3 اق احا

 تصف صتم ارث وصون افاَضوَتو دمحم نشيلالَسو ْ هيلع هاي ايصال ويمر ن رمل ام تبا ريع وف
 اهتفيخذ|ب نحلم راع .ن!هنيعض »وق منجي 5 ل
 مروج عار نجار رمل دوت واع اررج نقم ابوح أ
 لصف ندع ربات كَما نذوملا ةاحيحَج صين وار ١
 نول دس وعام رجرسلا |
 رمال وسلاهلاةر دعي هتايجعدبإ ءارع 6 ةنرَحساقلاَنبا 0

 0 ترتر را ”تدرااد اي يدي ب 7 |



 هلأ تحج
 د ايا ا

 ا

 تأ بيعي عسي عاشو دلسم ا ودتالص

 1 20 جنم نا اب !خساولآالعنا 5 نال

 ا منزبحا شاعرة ورع :دجيئرشزل رعت رعْس انرحا نايلاوبا
 ١ تاكتمإر دزععرمل) ه:ناكزسو ميلعفمار لمسار
 " قرح اريدامر نقلل خم مسار سنك | بلل دن تاع
 ظ مق لاةلَصإ ني وس دنا ريسح

 |! مث ا ةلملذو اا جنسيالاوعنبلع 0
 ظ ا وبالهنا تاس

 00 لي
 رسل ةزنو ولاة ايسوويل عسل صدَسال وسررتوا | للا
 | اسحرول ايملدا لسى مياعمب ارجوا ارئاؤرإ بأ
 . اهعساوم مس ارعيفا خم انتم بيهاش دسم
 ل دناديش سديطع شعل هينا ناهتلاق
 حازم م ةماثرتواوؤطقيارت بزل دا ارا جاف هشن أف



 دارنا عدلا نات تا يهيم
 ةلصيسا ارح هبال لعرتولا ساو ليلاركتالص 1

 رباب ابعنين الا دهيم نزار علام قدح
 ,وساوبع مهرس كلون اياس رع عباطخلا نبا ظ

 1 كرا مصاب نيئسلامل د تامة ويراساب ظ
 ترسخ بوك "تن نيم هلال معقل
 ص يا لارسلا هينا سسعلاَعَف ٌتردوأكن ار |

 ميسو ميلعهااَصمَسال وسر نائلاق ساو اقف نا
 ىرومأ اميحرفسلاقرتولا ببن نريعبلاعرتويا ودياك
 ل ناكل رجا بايع زيرنوجاس ل دهشاّسا

 توون : تحيا لعروس شا سو هيلعْشسالُم
 ْ - تانويطلي عت ومو ضيارمل الإ للاةالصاما يوني

 نعلين دامَحاس ثرسم ايه مسا ا نبا

 جنالإسو معن اليا تنال جلا رمز عونا |
 اندح ايس مولراازعت لاف عوار تفوز ف فرعيلاق
 نعل ناَسأ ناساف صاغاتن حلولا عانت رسم |

 ءافزاف نسوا عوارلا بقا يو ناكر: لافت توفل
 ايار 0 ؟راارجب تالا عو جاانالف ناذلاق ا

 لحدا ارا لا ظ

0 

7 ٠ 
5 



 د سلاما

 ااًسو هيلع نس

 | / نيلامووقلالمَي 1100 اًموق تب
 ٍّ . لمعاسووبلعيسا 00 ويو عن "دم س ناتو ليلواذ 7 ا

 ظ نجل ستاير ايو وبل عشالصَسأل وسر تنفق

 ا ,متالوسو عل ار دارعرإ يانا زعةرباز اسوا
 | سم اح ناول ولعب يلعاو عيب از اسومياع يوم
 . كعلاث نودلاَناكلاك سارعمبالق ار عول خان ليعساان
 |, جورحو انستسالا: تاكرجب اجار جسار
 ُ نابتساتديوبا"دحاقشمالا | [سوريلعْس اهصوتلا

 | امالصييللا رمل دمع عم نيد ادع عرك فان يمشارعيرع
 ظ ساي هقلااعد تح انفادر]وحوستسإسوويلع

 سو ةمعم أس م 3 ٠ اسمحي سوب هود الو

 . نسبارصملاز أ ةربدةيازع جرعالاعدانزاريازعنترارع
 ١ جيو لون ةرخالا رس ساز خرز اكإ سودا
 اًينلولا < 1 ! ميلاماسه نب ماس جبامال هع راسا الع

5 

 اا 0 رشا مهلا رسول نفع جلاء
 ا رافعا لسوميلعوسا صولا راو ينوب وس ننس يإدحا
 ١ انه ويب انعدانزااوأ ا

 وعسر برجا ةسبس ار مع اب دج رصلا و رزك
 /6لا دارا مادضنع أ كياف جوري عاوفاو نع ا



 اًعيسلاَلاَقارإب + جار ننام اماإَسو ميلا
 ميلاوذواذلا ولك اجلك تصح نسم لحاف دسوب ح

 اوأنأت جويل مناخ[ م كرم ايسلا ار هرحاًر طبر 20 :

 0 ١ًملصي دو هلدا ءعاطيرمان ٌترديلل نيعاب] امهربسولا
 موي نرافإ ور عيسأ] اكرمارتا حداق وكا هر كنوف ناو

 8 م اان ط موب نود اعمل وعلان سرع اسااطان

 'ء 0 مولا اورطِبلاو ناخيلا تدمرفو دب مود خَشطبلاَةىربكلا

 ادا انستسالا م امال ,انلإل اوس ببساتمورلاة باو |
 ا 7 ربزترلا ا جرش هوسات افلعس درمغ ارح اوطخل

 نيا طيور عسب مرعب تعتومان ,عراسد نب متابع |
 رع اقوزمار اللومعو انيلإل اندمجودمايحل يدب ا
 ئ ؛راعرأ انا عاملا وفن < نامتر جيب اعمل اساّنم هرج أ

 باز در نوح )ساس قسسسإسو بارما مجعلا ا

 1 حل “2

 ٠ يروا ةلوسعانال ا ميحوئاضاقستسا ناو 0000
 كر ازمالا سابع رجا منزلا ارح اليالوق 00 2 هلل 3
 داب رباع بان ةماعلا سارعوا يح ْ

 ساملابّوستسا اولطح اذازاك منعزسازمر باطلا ا

 ١ ا 0 , أ



 ا

 1 يرمي اهبل و اترالي د بس ا ىوقينيلكل اق :

 ٍ نع نه عسا ذرنخا مو اننمهرنا ناجحا
 | قييلس ااسوويلعْبالَصْعل! ازارببد , نب مارب عر ن يدا
 ظ ١ تزيدادب عاش نايدسان هتادبعي عا سدح“ هاد 787
 رس >2 وس ذابا رح مدر أع دارك 9
 يي نا منيب لاق أ ار طو هد 1 لَو و نليفلا لشساوويس سافزصلا ىلا جرد سو هيتس .الَصَعلاْزا
 ١ شئورانبعارهنال م ووهاو و نأ خالل اص و لو 7
 اد وبكل ام 1 نراهن ءارغوااننوُي 8 :رفلارعس نأ 5 0 نال لا ١ ا نجا نعيد و كلة مراسل :اال | ا ا ْق هنلع مترا ماتا. هن .ابراضنإلاَنر اقزام اع نبا

 كلااومنلا بر رضابإب لت ةىرتواولاةاًضردالو اًرامَد ل 0
. 

 لاقوريرماباي دك ذبول اة قورصلإَة داّصلاز عه نم
٠ 

 ا ايراني نرخ اا زي ارد جالارسا قسما بلاط هرج اللا ا هيلا كس و هيلع 2-0 نأ ويسر كم ذو ميا ممن

 | 0 0 اركز لا

 1 عرس «ديا ارم هاذ وسو

00 5-3 

 ا
 آ



 ناسا تولقنازماولل تلم وَلا اف سو و هيلع َهباِلَص ا
 سو ديلعسالَصسال وسرت رك !اة|نذخي سا داوم ظ
 انرساوك رسال اقانقسا لا أنها المدن ١

 ُُ انسيالو ايشالو ويقال َو نارعيزم امساك رم,
 سرنا ]وبا كوبر هرم تعلطف لافر ادالوو تريم 8

 1 ارامصتسارك لاف يرطم اري ترش ا املا سونا ملك ظ
 متنا و سوو اجل اَمعملل ىبابلإرا خرم احرف كرون ادَس ظ
 اوما هما وياي و| نتساف كيوي اذ |

 ظ ماوصرشال وسر عربات اهكس ماشا دان بلاتعطقناو ٠
 لاب رماجل و ماكالا كيلا انها دانبلا وحيل )اكرم ري ون .ايسودبلع

 ىضاضرخو تعطننإف لافر جااَيبانسو ةبدو هالاوارظل و
 ةريصا  قرداالااةل دلال كااومااشإ ناسيا رشها
 لا | هتسم ريك وحملة طحيف اقسنسال !ابسإأب

 نعي زب عزه عج رب ]سهما ديلا ب بيحس حنس ارجل ٠
 ناك ,تايزمْمدل مون رمسللا] |>دالحر تالا هبا ا رسنا

 , تطبق مملعسارصمتإل ع سروان اضقلارادوحح
 لوس لاف اًمياقإسوميلَء هَسِإٍلصمسأ ل وسنإ فتساف
 0 اني مسأ داو[ بسلا تهطقماو كاومالا لله مشا

 ٠ يللا اننعاويل اننعإ اماراتي ميلعزسالصسإلا يوصنر +



 ميل

 ا . قوالب كيسا لاف يامال سافاش
 : هياروسيماطقأ اقر ادالو «تِيم حاسس |شبامو
 - مولا بابلال نمل طايَملابارإمتاو 0: ا . مالفتطمامت ترتتنالسلا تطسوناملا سئس رئاح م

 . ميال وبل اًقفاَسإوملْشتسا تاس ئاقشا|دوب
 ْ ان |مكشمن نا مسأ .هافلسلان عطا لاومال اتم

 اولا اقري ريوويلءيربااصرسإ] وسير عقرف
 ١ ..؟اظوديدواإلا نوط بارلعلاو ماقالإلع ا!اننلعالو
 . نام كر رتل و نسملاو ثم أنحرحو تما فاولاق رنا
 .اقيتهلا مسار داما 4 دالإإ اوما اهراس
 1 سارع د انور عوتاوعوبا نبل اف دلسم اني :

 ١ . عج وب طع سورل ع سال اطر ل وسر امليااف
 | اتساع سدو وطلاطخغ مالو سرعل اكل اجنا
 رسام انلزانم الضم اندرات انرطق اعلي
 . لضااتف ةريغو! | جلال لذ َصاَقكل اك نافل معملللا

 طع هيما تهتاو افا هيمي ناس داما
 ْ ا تاررتلثلاق انيلحلو |:لاون وح

 أبل رس نم تساةنيرلإ هال سالةلامنو  هديغن
 ظ : عنج ليز نبل 0 سوالب سلا



 2 تااذا ب هيل[ ساالو ش

 ل و اعتا و د

 ف لاش سو ويلعُس متلو الامر امعمتا
 00 رام ادع مكس سا 2 او ساوا اناره

 0 سلا دا الدلال ال اقف ظ
 00 :هاطئزأ ازااعلا دياب بوثلاٌب ارح ايدل! اع:

 نالت اقيم اسدمتطملا فرت"
 متباز وسلا ] |ءرال الانا رسازعرذتوا َس .هتنابع

 توغو كا اول تلاع هال وسرنل اذقإتسولضنإِلَم :
 سنو لحال ص هللا لوَسراعسفلاعتمسأ 2 اهربشلا :ه

 و ريلع الضال ١ ٌوساج ْعءَبِحْل اء عمجْرما ورطمت :
 تالهو بسلا تو طقتو دولا ريس لَو سلا

 لايم در لكيهلاا 'اسوذيلءَسا اما هيد هر ل افق اولا 0

 ب دب للملا القا ايوا بارغ جسد تاعافولا رج ب 1

 0 21111 انا 9
 0 متو مال ضيا و يلاكتإل ناللاهزبا
 هادلوحو ارا نيرو ناكر لال ارجو لالا

0 
 لانجاز لاق سوبر شان دتس اسيحو رمل 7

1 



١ 

 جيرسا

 تفراق ةارقف مدا عداف ولاه كَمَوف ناورجولا عاصم انتج ظ

 . مالوستيلتإ الا تارا هريس سارع
 تدطغنو ىتاوملا تاع مس الوسعل راقإَسو يلءَاْلَص

 ! أ اكدر مشد نم انرطمت اعرف سا يال ]با
 . تطفو وسامر مالو لاا سو ملتي هيب
 3 ما[ سوريط الم الون لاففىناولا تالهو للا
 0 تاو اح تانو ةيدوالن وطن اكالاو لايبللروهيإع
 نالوا عفن ااا تنان وتلا َباِجاَوْمرااََع

 نتعالاوروصسانباو نام سدر عر ند ليل احط لاردع
 ل نالاقفدوعَمَربا تبباَاَف فورس ءاربصلا كارع
  ةسوزحاو ساق لس اطيل ,ىلعاء رف رجل سال نعاوط 3
 رولكس واما ماطعلاو ديلا اولكاو اهي اولا هح

 نيع حا

5 2 

 : "جانو برق :

 ا ظ ظ مون وكل لك يفل ا هالاو داع يسن اًسلاكايموي

 . مالوساكوم اباد ازولاقرررموسرملا سطل
 1 نيالا اس لعتتملل تملا وه واسس ا
 < اوهس مار عوباوتلارر رعاو العلو انلاوحولا اناقورطلا وك
 ا رج يااا سيلا أسسا وحان

 ظ ناد اساسا عع كنون الاوريو دع
 1 _ اوافاوخا ههنئاداماتف عجم وم ُبطِعإسوديلعلماإ ثلا

 58 لد

7 : ١ 

 انياب نري هس حاس س2 ل اا م كيا 6 رنا نس ع ل



 00 را عدا ميلا تاهوردّسلا تحول تاور ا
 ْ و فارسلاو ىزبامم سامع اونتزمانقسإ هلا لاقف ايؤمسس ٠

 ئرمنااملفا ضير الز غيلردو نطماو بايت امنف ناكتيرم ٠
 ميلعسإ الص وسر مان املفامبايؤلار تملا رارعملرر ظ
 عوافإسلاا َوطْقْنأَو ٌتوسلاَدتَي هب ميلااوحاصُي طعإسو ا

 انرلا حربا لاةواسو ميلا سولاف انعاهسكنامتا ظ
 ' نكرر ”:طمالو اهل وتئرطبنا 00001 خسدلات |يانو انيلعالو

 1 رس اذستسالاف اعيبلا بس ايلاكالا لنمو اهنا اودتيرلالاتطْنف ظ
 ١ ا نب ماد يع جر وصال رهن عيشنوما اهلل اًقواساف
 يقسو وقر اني نر اَعْثاردلآم عم جرو يداضل الا ديز

 قتساف ترمه يسار امر هخزسا ذرب تمر عع وأحرز عم هلماذق 1
 0001 بر هانمارووساوبل اةرفيمأو تذوتماوارقلاط

 ا ئيعشازمحإلاقنايلاوبا اندح سوط سالما ٠
 000 راصازم ناكو مسعر رمش سدابعاسئرقرلا ٠
 يسنسهرئالاب حجرا سو ىبل عمرنا ل صكؤبا اناهرح سو 7
 ا انمسافءاددلا ردي بلا |ف حوت ام اقوا هيفا |

 00 انا ةرعت مسد |ةننسالايئرهلايرصلا با 5
 ا لبصولا رذلاف هسرعمتت ندا عيرفرار سؤ إل ما
 1 ءادرل لاول لشلا /



0 2- 

 ظ " دل تنع تساوارنلاب اهم هجز تلو صوت
 ظ نبيا تانك مدا ان دربال رهط[ سوريلع
 0 أر لاك نعم >ارعرعيكرمرلا

 ' اوهيلْسلا | تَتَساَو هرهلت انا ال وكل اووسْسس جدو
 َدالَص باي ارق اد|مهندرمجترتلر ائِلِلَصَم ما در لوح

 دعيعتزوسانل اربع جل امدح انسسالا

 سو ةيلع مساس مسرع موني دان عونا ما ظ
 ف نداملا فاه شسنالا تانواذر كقو نيمار رصف تس
 527 ارعرعيزبفس انيانخ نوال 0

 لفت ساوؤ سس كاملا || مور عرالَصولا جحر عرع

03 
"3 
1 

 ا . وعلا زرحلاو نمل هادر بل ربك, سن لقا

 ْ . انف باوولادبعانربحإ] | رهالسر بد اندخاويشسالا
 ناخد أعتز خب ..ليوب فرحا أف عسر

 سو ملء ساراصللا انا بحا د رايضبالاردرّننا منانع

 _ قةلتلالاهتسا تاالاملالعسلا جلا ويوازع

1 نامل له ساهل داراوااءدامأ او وغرب لاا جرح
 

 ,ئباوه وول والاو امانه ساربعوبال او ءادر 0
 قيالاةدافتسالاو ناجل 0 0 يكن



وسر رز مدلازمل 026 ارعا انتا
 2لاق منال 

 رسال لله سالو لامر

 سو ميل ستاوسرتا لوس حئرت ناش اعلازتفو
 7 مي نو ساإصمَا) وسير /عدمف, اولد ةرواوعرب هين

 قطار اقادذ اطيزحر لأم انخرخاقلاة نوعي ١

 5 0 ورق ّ "قب هنا وسرملاتف ظ
 ١ 02 هاواسا مي رو د هس ريوك عر دع زق رح
 1 اا ا انوي ابا اس نبا وحوبرد درس ودلع

 | ا ف ووعالاةراشب ندع اسرح|قستسالاو هزيمامالا

 ُس ااا ناكل للارسس ارعفدات ار عبع مرعيرع ظ
 تاك خلاواؤسنسالا ؤ الأ ه دناعو رم 2 4 رب جفرتال اسوي هيلع

 تالا اذالاقيام ب ادويطنا هاب يريح ويدب ع رس
 وص َنْأَصاَو َباَص ْلاَقور طلاس يمل يابعُيال او 1

 لاق ساد عايربخلل او كزورال سلا اان يتعادل /
 لوسين نسا عرعر ءاوا|نع ع نرسم ْ

 : محبات دعانا اراك أعمل اور اذا ناك سولعسا الصوت 1
 كاقزم ثمان وازرق ءاروألاٌْ اورو مشار ع عيعتربطاقلا
 امل |قلبمم نسربخ اسرَتس منالع داوم : 2 مالا



 لايت

 ظ نس هلايبعيرب ولا الا عاَروالا ايميل اةلرابل اس
 سانت اال اقدام رداد ٌيراضنالا 7
 لهما وا نوم لسا اًوَص مسا وسر رمعِإءْوَس
 و اما معبلل موترنلا لعل عإَسو خيلعرسا
 ظ قانا نإ !انلإ- .دوعمربا عدا لاصلاح الكا

 نانو 'كعزف املاك ىرئاموويرم هوونل عربا الصمسإ ]وس 9
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 | لالا 0 تيساير وبران داعالهاو امملإب ثرعب]|3

07 

 صانالاو ١ |
٠ ١ 



 17 [كيلعهسوسنلالاه انرضوداولاقلاةاسنيز دان اسيئانل لرابمولإلاةرمعتبا ا

 نغدأن والامان نالوا اسيحتانالاو
 روف إو مل عسا صول هسا اق ةردرف فانعجاابع
 منو نامزلابراقينو لزالزلا نر كيو را ا ص سوح و عإَسلا
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 عي ركن ادعا 0 ا ا

 1 اولسوي راف مات ا

 تل ةيمم 00 انعيتقالعرم دايز وعموبأ

 ' لاقفميربأ تايم [سبو معمم ا هالو روح لأ
 4 2 ان م

-- 

57 

 د ب



 تادف هتايلالو رحل تول نسال ارمفلاوربلانااَسو
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 سارع ربك تدر اكو جملا ىلا وعفاف |هوماراذاَ
 ا : ةورعترمل برغل تور ظووود ٌترَحْراكَر اع اهسارت اريعيرا

 ١ يلعدرتممل منسرملاب تسع وعل ااا ورحل كلف ةَمِداعع
 تع تانوتشلالنحا اخاف جانيت
 دل بعس كومو ْضَوإَحَو رعْسالافوتسخوأ يلا

 0 ونار فرحإ] اق تاه رعاة يلا كيلا اروع
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 5 "نب جدلا ةددو وه وآل اما اًمابقما ف عقر ع



 وا وول حدر لولا عوُلرلاَنو دوه و أ
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 1 ععناسلا ووجه ب انارف اك رس هساررولف سانبعيلاو

 | وسور ل سيئ اراطو وسو هارب ىتجلرلا,رشا
 / ظ | اح هول لان جادا يمال سا“ مدح



 دلو والاه ريسو رائي سامو ديلعسا ديلان

 2 ِِ-- ا بوبازع نامل يهرب ودون مالا ورملاو

 اننا عب ملا دوا يمس سرح عسملوةر سلا ارو

 8 نعاس ناار عةميطح لزب ارجل اروح يري عما

 ارق عرف كي راني لاسحا خلاها الع
 ف نمد احاول ضاوإست هيلع .![دولاإع

 راع عطس هتلاره سبر انملاَقِدِياْنااَلاقَسْأنا ظ
 ل علاوي لسا اصول ا طعتارف" تاثْزديزنعي اًسنبا

 نا اهخيتؤشنأ|ملا| دو هروهغ ابن اناهينر ع

 ارك ةررهابا كارلا مايا نعْماشسم اناا اضف
 رلولاف وتل رزملا ةريرهامابب تاق اهيرصت تشن |(مكلاادا
 يقفل دوج يجرم ف اريحا رسبإَسو و هيلع 4 هبلارأ

 لاق روس حبل عارقك رماغومهررلذجن ريتا دوع تالق 9
 لاق سارعت عجالة رسم اسحاول انمامالت اود سا

 انيلغازش | اسوم بلع سارصئئلان كلارك ريعان عت انقثدِح
 هتيم نوما احا ياء حروب حن زامل اهك /ةروسلا ظ

 : مهد[ نيرشلا انيرح رسل امامالا|ارفاذلرسأنلإم .احدإ تنفف ل 1

 ١) ناجلافسعانععب ايرعسا لسع ءانرخال 010 نعال

 ظ هعبروماور وسن دنهل إس هيلع الو

: 
0 4 

3 



 انيلع

 | عمل |د ا ا هلا 0
 | - ديل عم حوال هناك ردقول تارا ا4سلكَوةرمسلا
  كافاستسازملعزر بلا امنا ناعلاقو انو زعانمل امنا او
 7 لقسم تاو ود درع اذان ارماط ند نراال ارد الىرعكرلا

200 
 ظ نرماشم انربخإ]اوومنمصرما اسد جالا ومسار سا
 ظ نرمع مايدري كوبا ذرمج لة رهر خلا جحر ناقسوب

 5 . هعيراكو نوبل اق اربد .هتلاربعرت عبر رعبا ماارعع

 .َ مويِج مَوبارقونا ناطحلإربرمعرممعبو رمح امعرسانار بجرم

 ع قالا رص ورع لزنةرسسلا جاد اوحا |هِناوروسربلا لع
 ارنا اناامابلاق مهروس ]جادا هارد" ”ناناثلا عملا تءاكاذا
 ذيج ميلت القز جمل ْاَصاَر قرير د رسال
 تالاتإالا درعا رمز سان نارسسرع عفان ذانورمع
 .  نعمب] اهرمماَلاَق رسما لخ اهب الملا هريس ارم
 . انو انتفع ةررضيل عملا باندا رجلي
 ظ قييعشسالجياقلا اناا ََ ترسل هزهأم تكرس تفشنا

 ١ تار موج اهمومرُكملْرُم كبراب ايلا حاير الارداف
 ٠ ا مع لازما ديالا 000 اسر ربامالاعم علضفإلاْا

 0 اعف



 ينوون زيان 7 7-5 ميسي

 1 ار ١
 ضف ملقألا بابان عمير نحو ماع ةاوعوب

 آو ىعم

 يابا تراولا عاب اريعموبا دح انهت دئذإو
 انسويلعسإ هزل هس انجري وفلان تملا صاهاْنب
 ياكم انعحر وج -.تكر نعل للصرافة ديل
 /ه ]كرس أسرع انو بسلا بانا نقال ١
 ٍ حيل متابع عفانور حالا هتانسيعوعان

 نم وص عمور وركبت او نيكو انس لع لص
 ١ قحاو ايبا اق ٌمْسانيلاَق رلولاوب اسبح هارت ويزإما
 ع نماإسو ميلعُس اصيلاْسِإَصْلاَك جه موئاَبرإَح تععيلاك

 هلا عرج ولامع اسااةدسم اسبرحْ مرا انس ّناكاَم
 ١ ايام و دس نجااَربع تعسلاَةرمهرب اان ف
 هك معجتتسافدوعةر هتارسل ل لتق تاك ةيرا امس نافع

 علم يصار انمب * سود لعسا ص هشالو دعي 3-5
 ء”درض ىطْتل نيرا باطلا رع عتو راس جيرملاركيما
 .دناضوكمانإل تان اثلفشن اخرج ما



 يي ايلا هو ايلا مسابح يدوم ايدل دج 2 119

 - جاطلاساوإسو لع الصولا مريلة ةرسابعن بارع ديلا ةيلاعلا
 ١ عانت يره هعنرمالا رع ةزئعام واعجيزامقرماق حلب نويل عاكس

 ١ سوميلع سار لاسوٌةالصلار ةقنمل و ب ايررباجت الع
 نارطسو نامت سابعا هر معي اناكو ٌءللو اًمويرفسلا 8

 الثامن هر قس الح [صبرفَرنع تسيوفو وب ميرا كتل(

 ' لوميعسارمئااناسعرياعمب نزعها يعكر حم سا
 ظ 1 ددسم انيدح مريد عئإلا وأبا هال ةانلافانسناللاو -»

 ' ايلَسسْغانأس باعت اندرحلا اقيسارسن عم

 ظ كالا نجل هج انررعو اوجنالا انالثٌءارالرقاَسنالْاَ منع

 دا اددح توديع شي ةوازعرمةنارع جاتعيتايشعزع
 لاك يره زعم عئرتلل دجسانلاف بد فا نساني :]|ك

 ,زخلل وسل اوهَسابرمون امال ءالإ وملء رسارصيلا الا
 لك 2و يع ةعباتةنرحامجتر داوي موريس اسنين أ

 وهموم جحا دادوب علا ةريره ها عيرتتلارعنللا امو

س هرمفف نعود ئز لع عرحو
م هملإ حجراملف ثوببلا كرو

 : 

 0 ايلا محنونا ابدع اهرب وحال اقم هذولا

 . سو دلطس|إ ميلا حيرقطلا تباصلاة سارعو دم يربو
 ظ 00 ياام اع مير وبل وبو امرا ةنترلإب جرَصعلا

 مي 78

00 

' 



 7-7 ترث داو ا الصلات :لاو مسار عةورعزعيرفرلازع

 لابامك ةرعل لقد يره لالا دريل ءالَص ماورد ٌةالَعَت را
 ١ رتل اال ررعلالصت تسمن ام لوانام تاو الاف مساع

 53 اسكر :,خلل اة ةرلازعّيرعسان بخان ولاوب امدح ظ
 رسل عاد داانوريلوسا ءالسم اوس تبالار ارم نيه دبع

 سعادورلا سلاف اعلا مواهب <يوح تْرْعل ارح ونرغسلاو 3
 نيارعْرْسوبْودَحلاَف بلاد 7 و 0 رز اعشمسا

 بل دنبانعلاو زوار رجعت نايف باه

 ومصور ماع مسار اكو برعالمنارحاو ل اسلا
 راسو مدرسات ةالصلا نفر اصلا مأ ]دق ربما

 ري اصلا داره لاقرب صلال أ يلم ظ
 0071 الصبا تءارمساْد معاد ررسلا مابعا | ذا صن

 نحت[ انا امملصبم نرد مقلب مل عا 5
 موش وحاشعلارع سالو اسري نفكر اهلصف اتصل
 ونام كيحو ناو الع علت مالَص تايايللا فوجب
 يرفلارعيصما هزم دهاا متابعي 0 ا روب

 لع سودا عسا دولا با ادلاك دسار ئماكيرمتادبع ادبعت ع

 يعاين جالا هنوب اسرحوب توون يح لحال“
 6 ملكش علان راوربحا مارب باج ا ابعوع م



 لاقرب لهلانبعاسييإبلا رغيف كار زوهو عوطتلإإ صير 5
 هبل ادعي مير ناكهفان 2 انسْلاَو ْترقَواَن

 ادلب ماع ن اكسو ميِلعْس اصلا اربكو اهبل ومو

 دَبِعاُل اواي ْنسريرعلا يعانون انينخ جيارلالعاممالل

 اهنامتلإر وعز تسلا مي معرس سا :هاكلانب ايدو
 ران اكإو ميل مناْصَحلاَ هتان د دوئوبهن جوت

 لعرع تاك اح ويونكإل لوس تنان
 7 هر مفسر نيرماكين أ معسر نيرماعرن هارب عيزع ناين رع

 1 وبوس ا عٍوموِإَسَو دبلعُمتا اضم بالا ش

 ميكلعمدنإ إصريببأ ل وست جمل و كح ونحو يأن ف جسارب

 ريانا يدوب رح ثلازاةودي وكل هلم لاذ 3
 امئاسموهو] لاس وتباَد عا سمئاربعت اكيلانسلاة لاق

 لور لْسا مسا وس ناَكورععيا] نيج داك تملا
 ' اهلعاستالرنايعاهلعرتوبو محْودَجَو ىإ] رق ملال لع رس ٠

 ] نلانب تير يرعاها َهلاَصَكَيياع كحيبونلاا
 ! لع اًكإكوميلع سال ئلازا هتاربعير احويدجلاك ناين

 ليلا يتسن 0 دارا ذاق فلام هيل!
 ظ ْإ نااار 20 ا ا

5 1 5 



 نيالا در مممِحِوَء رام عاب يهم ان هايل مالا
 تارا افلا بغل | دِصن لأ: ناتف ملل اسير عن

 جابي عنامهطرن هاوَر اغعاول راسو هِلْشْراَ سالوس

 س ميلع شاص لازعللا رب سار عري نر ضارع جانبا
 [7بةعإل صلاربد بارجة ل نيو اسر دسلاو عوطتمل تعا ٠

 رمت اء ااسْلاَق مثرحب مادري صعحيا لحن عيت جلاف فو رع

 عونا ورهسلاو مشو هرالنإسودلسااصعا ابل اقف

 اناأت د درسم ا وسرور ناكنذل لحد ش

 تاو وقل ارمعسر ب حمس :اناينجل ]اقماع ضف يدع عوج

الا نمر رإعرتسلاو ريزبالن اكوَِسَومِلء سال سال وسر ظ
 ش ت

 هدالصُئلا رو بسلا اذ نوطيزم بايككر] ناعم
 .يماعجمم مسح مسا

 اركم مودا سو ملعب ا!صولازادرا : داهم ربع ضااَص 1

 26 اساسيا تار نايم اهيل ستغا
 ااا دوملأو نولرلا مهن مناربع 3

 سالَصِسال وسار هيحاةاءازارما عبس بعَوبَح 1
 توجوت تح يلح: هزل وإلا امضصارَصِإَسومِلَ ٠

 ٍفرَحِلاَو ىرهزلازع يعم اربح نايلاوبا اسر هب .1

7 

 - نعي ا] اهَرعْرْرممح امرحيفلا يتادرعسلو اسوديلع
 ص امازون د لدن !املافلايأن ءانعفرمع

 رمز
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 | 6 ةالمصلاربو من



 ل هناا سرعان اح

 ل 2 هسااوود جو ناك تحدت اورو

 لانس اماف تامين هحاتعلاو برعل نبيذ
 اسد هيلع هاا يااا ميازعولاس عوهرل 2

 | ذااتسعلاو نذل عب

 متالوسَناكلاة سا ضار عسر كيت كا زاوكرذلعلا ٠
 رسل اكا ذامعلاورلاتيب عرعإسو ميلعرسا 0
 ددنمفعي ثريا اوك ييرعراتما ةيرحلارب ع
 ماودي اانا لاني .ارس عشآن 00

 يك عير حو لراذ ان يل عمج ارْغَسلاَو امشملاوبزعللا هالصنب
 ب اءايسو هيلع سار يلا عمرا نوني ها كيانبا
 ْ نابلاوبإ اجامل او بزعل نب حمجاذا/ رشوان ذويه
 دبعزع ع عير اسيئربخإاق يرهرلاز عيب يعشانربحلا اق
 زيا ةريسلار اغا ادالّسم ميلعساإصَسالَوس ُتاَبلاَ فر معرب ملأ
 سارعراحوم لااا ابو اهب عيجوح نعل هلم

 كلامة وإسم انالئاهلصيف برغل رقيريسفا ملغ اذ ذاوإغيرمع
 لشهانجالو يارا دلو[ سري الباشا !مقلوح

 ٠ . ربع ملا عازربحللا وح انزل يلاف وجنة موفيوح رس

 1 تينايب هاب ضمحا مْيووعانربخلا رجانمحالا ثرأولا



 و

 زلال اهرب عااد لعُس اصمت سرنا رحمن

 رار ارحم تناناهئولاو ترحم اوعي سلاو
 ادحرسو هيلع بال ضولارعرب معرب ادور درت ا
 ا اضتييأضمل انااا
 ريطل 0 ارجل يرتب ارسلذرا اذا ليسو هيلعرسإ ْط حيل ناكلاك

 تمار رهطالستعازا خوان عصتركتلانقوللا
 ليعسو عبي | رمي ْرْجْرطِلالَصْرْصلا تا انامدعيإكااذا

 ناجل بازسازع باهتنرماز عا ةعرع ماضي ملام و
 ٌرمطلاْح أ اريل ٌعيرتن اهلا إَسوميلعُمبا الص هسال وسر

 صلة شلتها ادهن عج رترقععل انموملا
 تعللامرع زير يدحرعافلاو الص فس اننلرزت رد ىطعلا

 دالصرسالو سب صتل اقاهنأ سدا عر ع ميب|زع ورع: ريم ارئص
 داب 7

 دلل ديمونا املا مخ نا وقرا وفاوشلح از اههلاراس

 نعوسعُي ايلا ينوبا أسرح او عراف عن :راذاو اوعلز 6 ش

 ضرك مإسو ملء زسبال صن وسد يف لافرسارعورملا '

 اعلؤإمف ٌمالصلا تذخ دوش هيلعانظيو يسال وقس كوا
 1 لابن عادل يولامامالإ|هحاماراقواووتوإنلضف

 او هيله عملا انااوخاا عادا اقع 00|
15 



 2ءاكسفا

 ادا 10 يدان روصصْر روما ا ارا و ظ

 مسالا سب از رصع منار عزع هيرب هنن ادبع يريح
 لاح تعيلاةرملا 'بعانربا وعما كزحو اف 557 جيلع
 اريوسيزاكو نيمجر ٌنارمجورجلاف ةدبريزبان عرب فلاش
 ' ىضاراقف اسفله مالصز دزعاسو ميلغمس وا صمعا وسر ت] اس

 فضي ايام 200 اقلارحاتصرملت ًارزوائإصْرمَوْوْه اما
 انيلاز توبا ارح اماما نعاقلا ءالَص تنئايرعاقلاخأ
  ٌنانارمعزا ديزي سامبل انج ميلا ناولايع
 لاند معسلات اًروسم لعيزاكو هرنضحلا
 لاف ءاقومو جلا هال عزعاسو ميلع الص ميال وسر لاس
 ْ ل اعقل صْرم ضف اوم اهيا
 يقمن انؤطرلاذا با. .انارجا نضر
 مهو ناك ٌتحاَصَو]ْملاد اناا كرشن ارريقتملاذأ اطغلاكو
 ظ 00 5 ناموا بيع رازع هتان يعاد اسرح
 ١ ش لاري ساو تم تاجلاةنيضحترتنا ردعرع#دب رين انغشاللا

 ١ انماقف عطتستملنافامياذر ار مل اقم ةالصلا ر.ع يلع سانا
 ظ رج و 1 انعاَفلَصاذا تتعب تزولحت علتسملو و

 ' نيوارعا نير سرا اسير انما صيف 200
 07 ”ةررغبرانم نعنأ أامانرمح الان فسوبّن وردا نعاني ها



 لسور هر خل هي/ ين للمتر ميازعم
 لااا حل عار يراكيَيَساٍوحو ساقي ا
 ع ارح عارف ديار اوان يالبْم وحار م اف عاري نأ
 رمع ومزملا او بيري هسادبعر علان انربخللاق سوبرا
 لوسي نان ينمولاما اع جلا يع نايف ع هتئأريبعير
 قاذاؤرئااحوموارتش املاح اصير اكإّسو بلع ُساَصِسا

 رواة وهواَهرةَفماَقيلرءبر او]زيتالثرم وح حتا قزم

 رطنٌئل وغفاذ افك لس هتاذلاوعأر أل هر معلا
 سماح عما همبان ككاو قب رخْطفت ثا ناذ
 ىلفلوفيلبلابرنعتلا #.ان مدار جارتنا متصلا
 نينسانلاة سابع اسف اذان وم يغفل للازمو
 ناموا راكجلاة ربا صاع سوا طعاسي زير ملسانلاو
 تاوملإف تازيلل لا وال لاتر عت ]يللا سماق اذا ٌسوولع

 بيسو نيرالاو تاوملاروم تا يحال و نهيةزمونمرالاو

 ْ قالاتسا مهللاو نه و ضرالاو تاو ادلب دجلالاو

 ويلابودرانااو وح همجاو'قنجنإ وذو وحلو افلدقدللرعوو

 ثنالبلاو تاور حو سالو ناسا ولا وح مشالح
 ابو تررسا امو ٌبخلامو ترق اطر معاذ ُتااَجْلِلاءز صاخب

 نيدسلاف كسلا هلواتاالاءلاالزخولا تاو مرهلاتا أما

 1 ءلحم
 تلو



 دارج 900 ردح يماوبار مبعد ازَو و

 بح 7 لس هيلعمباصواارعرب ايعنربار عرسولطم 538

 ' نوسانر حلل اوم اسمان أقر غر سابع اسلام انف اشم
 ] , !انءيررلا نكرم انر بح الأ اقف اررلاْربعاْسْلاَمد وبخودحي ع

 اور ياراذا انمدطشال سيلا أيحو لحل ناجلاق دسأرع

 اهندقاليور ران اندم سو ملعب ص مها وسر عامصق
 رمل مانا تو ايان امالغ شالو اسوديلعسالسرَتاٍ وسع
 ابهرؤؤان حاز ماكمولإ تارفاسو ميلغ ساس عنادمعع
 ديرالاهماذاو نازفاهلاذأو رياك وطيف اذاترانلابلاق
  لاقراكمايملفلاةبانلازم ساب دوعا] هع تلعبك مةفرع
 4 لص اوسع صنت اهنضقف تنسي عاهاصصنف عملي
 راكان هيزاكول تلاع لاش لاننسو دلعمننا
 احلل امايقو دو االول _.اياليلقالال يلازم رم
 اتساعا وشل حور لاعاد تروس انربحا]افو نايلاوبأ ونا

 ٍ 0 أ رس يكرح ا[ سزاعإس وويل اص هَتنالَوَسُ نأ 2

 - نافعا نسْخلْر حار امردق لا خزم لارج هتالصل
 / قيلت ١ َ : 1 نرد 0 لرب مسا مسأر 2 ظ

 4 يم 4 ثا ودار عتساْلاَ



 جدال ونسال عالاقل
 مساص والك ريحت دتحلاو مشا عنب و دج عرتو نبا
 تارثف راطَش ميلعاطب ارسرفرمةارما كاف إَسورْلع
 قاصر تادالفامو اكد ٌلعوو اًماحا ذا ءللاوغعلاو

 م“ أ ' : ل 20

 فيو باكا ريعر مزفاولاٌء ليلا الص عإّسبو ولءريناإَص
 لاقي دس اد والملل يل ياءوٌوطا لس ديل عربا لصؤملا
 تاطاس ل هر يوقرلا عرج مانربحال اف هسا عانربخلِل او
 مب اهمال انف يل طدبتسا سو هيلع الصوان ا عا سمازع
 رمد وسنن لازما اذام تلال لنا اذان
 نايلاوبا دع ةردحالا 07 ,راعانرلاو ةيَساك براي ناديا

 يحال لعرب اة يرفرا ازغ توام ازا
 لوس نا هرخأ منعهسا صر للاطفال عزا هريحاعترا
 مو لع هسا[ ديلا نبذ طا ورق قرط 7 ىديل اعوُس ارض فلل

 اشاذاف هارساتسْفساهسال وسم قف نارلضن الإله
 سعت ثمل عحررمل و ل دن عبو منافارحب شعبا
 ال اسح الا ويزحا ناسالاادو ]وو رك بمب هنومو

 س١ ةشاعسورعرعبا# نيا كلامانزيحالاف سون سازع

 نابعوهيلملا عدل ريع ارض سال و سراج تاق
 سمالوست جبان هع نم الدجيل ةينسملج

 وه

 وبزلأ



 207 1 درحح اهيحالواو قولا مس نب عمرنا

 | نيولام اهمال ع هس نار عنك ءانرنحالاق
 ظ هبالصن[معروبالو ب ناَدلصِإْسو حيلعس اصوسإ] وسر نأ
 هعباراوأ ملا مللللزم اوحتيجا مكنسانلا ا لَبافلام .اًصربرسام
 ىلا تياَيرفلاَ 2 املك[ ميلعمسا ضرما وسرمهلا 2
 كلذ لعضرفت نأ ثدّسح رشم الاهل 2 ١ ار موعسملو متعنص
 تلاقو هايزق ٌمزيوحاسو هيلع سال صوفا مانث ابوس
 ٠ ,تطشاؤوتشار يطلع رطب ريح اقاو عرس ضر نسا

 .ةيؤملا مب ٌوقالعْيداننرعإ '":هسم اني اَورعلوب ا امدح تونا
 ظ هلق مرنوجإ هوا موعسل سو ملعسارصئلاناكلا كوني
 توافر تن اما روكتسارح ولا الفل وفم ملا هاف اسوا
 ظ اريد ورءاملاةرمسانل | سارع ارجاع
 ظ كوين | بخ صال يورمعس سابعا رحم سو| َنباورمع
 - :ركاورل كارا الص سالو نالصلا ب حام! اسو دلع الصسنا

 - هوو هوي هزل ى ضيدلبز اكو ادم ايما ا معلا
 ظ نييا فرحا لاق ؛ نار عاسرح أَم ود "رؤي م انويئوسبو دلير
 . موعنناكوسشلف ميلا 0 74 شيع لالا كورس دما وأ عسل إو تعسإر عوبعتم
 ّض وبأ ()> ار |ة ردسي ليحا- دج جراملا دي ازاموعش لاف

 ل : 1 1

: 3 َّ 

 1 اروع ىع 7

5 ,7 0 

7 8 

5 



 ١ لاقعم وسال كملف اصلا حباذالاف تسال ع ل

 ا رجا افلاام انعم! نعيفارك جل اكس هرم ان ا
 ' ] ماير سام ان ااسوميلعُس إيلات اس انال اودع ١

 . ١ سكة درل ب بوف اسدحتصلااستحفيلف الصلال ٠
 000 لسوميلءهسالص هسا نانا نمارس رعد : عقر كريعساسل اك“ ٠

 8 هامل ساكتماقاصر مكرمة املفارعش تانئدينو
 0 ملاوي وحدو امصرو وك ساممعلرفرسُر اعمال انلؤصُم ٠

 0 للام نال مط تان يانسيم ازا ررقكلاق ٠

 0 ابي علوان عزمالارع ومش ايلا حماس اسدح
 ١ رماب مرح اًمااقلزييلت يال امسو بهيلعيربا يولع تل 8

 طتوميلع ساريا ذاوٌرقان اتصلو تيت اموالقوَس ا

 ٍلياَو فان عريش عشا دبع نب نلاخك افرْنِ سمح ارح
 كوشي نيرا هاقاناناعاس ميلا اصلان راهي حي: رع ||

 ؤ ؟ .ريلءسارصوااناكتادلللا# هالصييا تن انلاوسلابهاف
 ظ لايرابع بساحل نااوبا أس بسلا سيإشم 1

 لوسرد)اؤالحب نالإكرمعُرب هشأرابع تأ هاوي ماا سيفرخا
 ايدح ةرحاومرت .انماوتفلا ذاك وموت اقزبلا“ هالصور هدا

 , باكا انين ارعرتجو ا وجل ف ديؤع عااد ذرشم ظ

 وا اب ليلايزعي علو رعت النِإسَوملعَس الميل 1



 ٍ باو 30 انرمخالاق هيا عانربحإ) اق
 | ليلا م ست 10

 0 نات ا 8 هرتةيرجاد عنو جمل أقف

 0 كاف ساو عرهربارقلازعزلظجانإل اذ
 0 77 ودول | ايكو عرب ما

 : ا 35 ناص همها ب لع فال د
 ٌ 000 ا ايلول هن ميو
 ١ يحب روع هلبلز ,ا هناا وزخشتتاو دلوقيل ازكي ان انفو
 ٠ سب نع رتل انا سئاسو ٍةيتبجلا ماقال
 اورام رعب حاولوا يلو دعت
 ا الوقيان عمن يجرم عرب عرار ادجل 5
 قو هزي وغلا دل ضل
 قي هرملا احذر نوجا اا باجي ا 5 00 1 أنت
 ا راكم اة ناطب تايم كوسا

 | .. مرجالمداوازارع امان اوما هئارعاسح
 ١ 3 تازتشلارقعياأق ةديلك مننا هئبازوثسورأ روبرت اع
 ] 01 نر مانوحا ذأ مايد هّماقإع
 ا تينا ةقؤلجلا هارفارد نق راف وط



 ظ 0 0 مالا وسنإلنطم اطبع "6 دف هاب يمن قو ا

 0 0 ومال ابها الاق لب فاس دلك تلا
 ظ اي دراإو اس وريلع سا 00 بسام
 0 منو م ضب نايل خايوناو ابمّسار عل ىذلااساَلاف ٠
 | قسما لانس اد | ضيم كمائاذا ثمان ةيونألا ةالصلاب ع
 1 ركذلات متنا عن علب اهوار وصس انيلاةصوحلاوياانت
 . 2 7 ما وح امال ارامي ]حر سو ملعب الصوامع

 1 تءةالصلاو اًعرلا تيا ذاق تاطَشلا الامم ةالصلالا ٠
 راجل ةروعشب ايلا إرسال اون .اك|هورءْمسالاَق لح
 1 دارع نائب دار علا مرعي مب م سانبع اسري ن توريعتسو

 وويل الص سال ورنا مرمي ا: عيزدالا سايعي اوراس
 للان ]نفي اسما املإ !اولإوِلامم كراتايردسلا
 ١ فزفتسمريطعاوُؤ اسفر تقتساففوعينلو وه ةدددحالا ٠

 فالئالضلاوو ِهرَخا ايحاورإلاب وامام ا.ءارفغاف ٠

 سو ميلعسابمتلااق ره الةلارحإْنمز اًكايلكرناّدررلا
 , نيكد حماقة عسانيلاةرلولاوبا اسمحّالسيودص
 5 ظ ٌمالَصَّوِل يسع كاَسيلاَقدوسالاز عسا ءارعمدعساسلاو

 ظ لل و لييبا ءلعشارا ظ
 0 نا موا ظ

١ 

 ا
٠ 
 ا

 ظ

ْ 

 ا
0 . 1 



 نايحيفاعتاساوبا نياق 8-1 ارجوا دالصلا مر ايئلاو و ىللاب

 ومنو

 558 اا مدام تنفانو 2 رح اضونالأو عا

 ٍإ نعل انرتحالا قومها دبع هج هرنعف ناضمرو

 ٠ لاو ريخادت "نر جلانب عت اسف از عرفا وبعس ف انيرعس
 َ كاقكةيْوَس دديلع مش اصر |) سره الصتن :اكنديعياع

 . - طيجلو ناضمر ديِزبإَسو ميلعتم 00 اتا ١

 8 , لسن ةريلوطو نهفيرعإ سالف 59 الس عار تع دحللع ظ

 . ةييانتةنياغ كاذامابسي لولو نوحي سالما
  يلكمانالو ناماس تيبعمر | شاع لاَفرَتتن إماما

 / نعدادربحال هما زعربج يومان الع |سرع

 ٍ لي هاجر جفال سورس اَزاَمتلاق مباع
 5 20 وسلاز ميلكا ذا ايل اًجِاركَرهاذ اوحاملاح

 : لورا ليلا بروما ]ضن تنئان عئررخ هازفكم اق 0

 ئ لال اناسو 2 00 هتان ل

 1 فمما عمل ةلصأر ,1] تبكام ذمة يصالابافوال)معاَس مولا 0 فاو اا 0
 ص 00 8 0-2 0



 تسوس جس جوج هنن: ومجس سس بوس بوب ووجب ل سم جووجل -

 ' ةرطن مكان هّملافف اهيالصم ركزو لالا ماسالُو حياك ظ

 ظ ل 3 م م 6 اولي بال تاني اعالا

 لجل امان الابد 510 د اواو 25---ب ا

 اسوميلع شال هدا ادق تولدند اخ أو ب دارا اولا

 ماس هاري ودعتلفاذافةطاتن دال ل ةواحأل
 ةسايرعئ انا ِساعْرع ويباع هورعنرب ماسر كيلا ايزع
 ١ ا وبل عساس سال وسر إعرف داوي 22

 0 1 9 ةزتل اوما اي 2
 نمواانبعرب اسوي ةرتكم .اًنناوكوندجل اق ئازوالا .

 لصسال وسواها سس ورتعنب هسانب عتيل 5

 8 اوزيل رمابق لن يلاَرم وفيناح "نال نلتالإسوميلعشلا

 نير عو <يدجلاو ىازوالاانيلاق نرتعل ياناس ااسمانْس

 نغواسفاٌر ار عودنا مس ءاسونا وبدلا ُن ابونا
 بعزة زسا أف متاع: ارح كساب يا يالا |

 ا إذ امل و 0 امو” 1

 ةسارععاب ١

4 

 قابلع رض مما امالواقحلسنا ناو كلهن ويعد 7 1

 لاوزمملا نوقرص ءاءد جميلا اضف باقل



 1 نب ةداجوَحِلاَةَاَْنرعيجرحْلاَة ار والاموب ولا انريحلا

 ظ 2اس ديل شاة عسا 200
 ا فوم وريال ماو لللم ءأكررسأل حف ماالارأا الإ ]نيل

 ١ لاهله 7 وقال وحل ورا باد شاناكو كرار رفا
 ريل وع ارح الس اضن أُكُ عسا اكو | رتغلر ملا
 ل امه افربخالاو باهي عورتا املا
 ١ ميلكا اًمتا] و سررك يو هصصفو سدو فو ة ةريره بأ حبس
 م وسلا زي تر ]نجل اد ]سو

 1 قر نارا عطاشر غل رحبوا اذار اه اولس متنا ] وسن
 ٌؤ 111 ما عيوب نواز را
 ظ يرشالاةول شعبان حاصلا هاا ترسل اب تاتا اذا جن حْسأرك
 . لاقزاغلاوم ارح ةررفازع جدل ادريس نعئفرلا نرخ

 - ىناريعلع ثار رمعيبأ زعزع بودر عطر اح انت
 01 30 ريدا الندا فرس: يطق فلن اًحاَسو هيلءرسأ اص

 1 راثلا ارلاناسزنااًدار ,افانيازت انا كءادو هيلاتراطالاّ إل
 0 ميلكا ضعلا الغة ضحي ففف عال عملاق كك اضافت

 8 ناكول مسارب دل مناي ولع مس !هعلالاةفيايمديرحا سو
 ١ يل عروصم علاج الواكول املس ساسوكي زارع
 > .ئللا ازال مباع و بلعالم

 0 ةهكيجوست > دي



 1 9 - سس وج ع ع تيوس بس وس سوي ويس ويح يس اسوس اححم فقه سل .حسسس ل م ما دعس

 ما

 ناكر حل والازعلإو كيلا ايودر |إسو جلع رااص

 احرار ااا كن ايرجاوالا شعل ارسلك اهي

 عسر رفعح رحيل تواوائباوهذ لسقسم نيابي هتلابع

 ءاشعلاَسو حيلعمتت ابدا ميس اعْرعَوإسفارعِِام نبل ارهزع

 ناو تبانللرايزتملرواسلإنتعلرَو تاحارنا اميلي
 احيا انزع جلا الرمل تايائا اعلن
 نعد وسال وب اًكرِجْلاَةَبوب .ادأ نعسان رن مر سا نع

 لئما داس ولع !!مملازاكنل رتل نب ةورع

اراَرج ترحم بايزالاهفسوغءط 0 اعل
 نيم

 رفلاوبامل ادلة َنيفساََاف للمس انرح برطضبرملو

ايا اذاناكاتودبلع ها ااا وا ملا
 تدك ن

 تسايةالصلاب ن َةٌوبَوَح داالاو 1 ”رحتوطقيتسم

 رياحو باد .خفادرامعّرعلاذرل لبري سمو هىنم وللا افاجام

كراء ئاضنالارعس نيل هىرمزلاو لاو تزن
 

 زجل حش ارحا فلام سنك نولسالا د 5 ع

 _ ناكلا منبع ءاونعي رام انباع علاوات نجاادبع

عني عر , دال ايم دحام اناكوتل نار نم
 منوضيرعلار ي

فتسا اللي تسال ها ظ كلفةزيللساو د رس
 لرز

 لعلاو

 مالك يلام امكزومالاز هز اهلا اناا لعل هلو !



 / 55 زاكي ف ذوق يلم

 ريلفلازواورماد ايات فدو كريستال راع
 :املد راو هيه) لرايرت ةرسومل هر دفافماجا ىزبا
 لجاعؤاا داومأْه م اعوظ دو تدو درسرمالا انهن
 ناكتيحي دلل ز نقار دنع اووع ومحل كرما
 أ نيرارب عكف إلا ايجات |جوسد لال هيو صر أف
 ايس زلال ةيورمع عشرا .ةينارتكن رم ا عيرعدرعس
 لماذ المو ملح سار سيلا اق ىراضنال اوبر نب ةدان
 قيمر سارع سيرو ميو لعمل رياك ذ جا
 لاقل هنيربا علل ني سارع وساركإانوحالق
 يعاسدح وون زيدا ايسو هيلعسا اص سالوسانإم
 ,ماربعير لا سيفرم :خالاق باهت عي مو كلا أى ةررابربا بأ
 ارق رقم هو وبلعسااَصربا لوس درب طلاة رعب
 ١ 7 ورع“ 0 رسل عبري رو هاجر
 4 ةعيبأ رد نوعان مس (مْلاَقَمَد١ 'ايحاشمارج

 1 . نيو هواسو معا طَسال وست الاقناع اَح
 0 مولا ارحل رزصلا جديلقوأ تضم امالاوملرحا اجاذا
 5 مازدا رييرت وال وفباما نوم اف لل نال ايسر: يساتبلاق
 ظ | يلام يشسال وسنرازه د



اًياقدالارهكإ ماوإو ميلا |وسردحاف
 / خاف .

 مغيلاة حلا ياسو ملعشا صال | وسير در! هالالماي اف

 فن يرامف رحمن يناوطسالا راه نيلاكر اذ كاف
 مل صول اَواَصو ا ةريرضوبالاقو هسابعوبالاق ّحِجللادجو

 اول عساسساإل مل ديانة يورو ظ
3 كازا هادو انتفصو راها رم مدعير عباد 7

 

0076 
 ٠ اننلا,ْن مسالا هتلاببهر بلع اسما حار دس يرملال

 سو هيلع سال مساع مسخ ار عفاةرحيملا اوبا 2
 ١ ش

 ناك هاالاو رحتي قسم ثان نتك دل ةيئاك

 بالا وه نفسر اقر كاوحلر هبورب معين إو نفس 1

 لاوس نايم اسدح اعطت اًممامننمدرجتل انعلر بما

 نديم ربع يعط عرع حتج انيلاق بعسز ىجتدح
 ظ نسا لن يئيلعإَسم يلع هنا ضئيل اما ن اا دّيْساَع

 ؤ نيعايدجرملات ارواَرِساَم تارا وتب رعت سامان

 ظ حبا دنيا ورع رو اسْرياَ انرخأل ا تسوس

 |١ هو سنا ليلا مياس وميلعس ا مسالا وسر أك

 كلاقرإس رماح تيفي از انا عم اذإ د

 اع صر عدت عير ن جااربع دج عساي اةرغجفل

 "رش بلا رض وس من لصون اق ظ



 ا ناكل تباع عرعر اربع ري رعت سنا هميعانل !او
 ا“ هادم ةرارعلرا ُتْدَكِلَسو نيلعمسا] ما

 سم امواج جلا با.نارئلامايارقل ملوك ع
 ملا ينارع فاندرحل !!ة سار عيبع ئاومومايإاف
 برر رولر جيزي نرسل رصاسو هب 200 ااضولا س
 رحال امإف ةحيللر وبن تريسوا اًسصلارح نيترهسو ب عا اند
 اذا او عئانع بوباو دقرت نزيك بان بيف اذصلاو
 ١ ةضصتخا فرح وإما انلارج يانعةيفكتىومرعد 0
 "غال اميعيزتينعت راسي سر اكإ سو هلع شما معان

 ساخ اناا سوريلع مدن اصول هيبلالعِإْحِحاالْوْعاش 1

 وزرع غسيل اق مارب عز لع ا وكالرِع نوطترل
 | 0 هم تِلملاةريباعيرا نحلة اجا با تعمل ظ

 ْ 5 اف عرج ا عبسو اكيد جاَسامَنِإَسو حيلعسا اصرسا
 مئظأ ااوزاَد ول حا واننسلا | خورمعلا] |عورمطلار رح اوظا

 َّ نكي ثيعاشلاق د َسْما ردا اولا اوالَص بان 00 ؤ
 رقة اشر رتل تافلافقتو وم مرغوب ونْرعوْصَس ١
 لالالا ةابسو دلع هيلا اللوك باف لقال ظ
 نواانع تلا رم ورم رجلا فذ جسيم دان ظ 0
 1 ضل ااصنإبسو حيلع رد !!مولاوا ار ,رئانحا ترحم ل وإلا ظ ظ

 ني ظ ظ "© -- ظ



 كفاح و» هبلعسأ سولار ! انااقاهاكنإه ماع

 و ارا عنو ارد عا هنن فخ عقال هر لة تاعك يامي ]تعا
 اني كاب اًتساو هاروومل || هنمإم باكر ماو

 مَباِلَوسَتاَداَمْلاَ خلا عع ةورعز عيررالزعيبذ فانا
 وا هالص تاراوعتالفاو وعلا يسم ساسو ميل عسا الص

 سس 6 انح شوج مياس اولا زعلان اننئملاف رمل
 نانتدارع جوزك اوه يرش سابعا رسام
 وصب و ماو حال نالت لخفاضوالاق سرها عوذنبلا
 0 اسدحنو رعب موتو ولا هالصور تجرم ابا جالت
 كاصنال الانس املا نيس اسانعجعشانرحالا#
 ملسالزا]سوريلعشا دالصْؤبلل اك زاكور اضنالانمإ-بلافلإك
 2ودضيل ايف! ًماعطاسو يلع اليو حض "1 اللا

 ورا لب بالفم ن «1يلافونتعلر ىباعإصف |مدريصح يرطمل
 رفة صو ارامل ونا ااصمإَسوولعس 00 اًكانال
 ٌداَحاَتل اك برحيل "لس ارحرهظلا] قنا كالا مم لا

 و و ع والرد كنها #نازع حبان انعسولغينرا

 0 معا ينادو 7 ا حسو 7
 روبط راسا اًمصنخ نح ايفا سو ويلعما ٠



 نتءعزنتلا اي وراجع نيا لفك نحيف 1

 نيكل امرا عرالز اكو يلع سارصولاز اتيباَعَعوِملا 0
 برعم ةراملاب اههبع ير عورمكل قدعي فانئاوسانةانعلاا مالنا
 ظ فدحل و زبر ازعل عتااولاُنعانلاَةر رك وأ 0 0

 وت يلازم لص ذاول صر اوسع هيلع ]جزا عر رال سابع
 ريس نع اسدحتتنمانلا اهنخيرارتسا رانيا تلال
 . لمعمل بجيل زن رجلا ب َِن ونا اَنْ عَساسلاَك

 مةيارم ولالا ثا يلم بيا ةبقع نبال را سارعت
 مدنازوس دعي |ءعناكانا نفعل اقف و يرعلانالما نصل عارم

 1 هلم تايلةئلالاف الاي منقوع
 ٠ ماد سول شال جيلا زعماء سا ورك د ةعامجس 2
 ةباهنسز ازعل اامواس نومحل انريحا - 7

 هجوم عم مح عوتسومبلع نما[ م هتال وسد دعونا يرام اًضنآلا
 ياو رالي ناجحا وحرف مدا د تاكوينزم 7

 ظ يور ادع ونيس ولسا! وسرعسأر در هتبرم
 ال :اجا ايدو منول وءناكورلاس 5
 ١ ناوى اقف سو ءيلع سا سوا وو ترم رم 0

 دو 'هزاّيجا اموت راطمالات اجا سي روسيا ظ 0 1
 لماع سالو شر 7 صم هو الكي الذل

 / 0 ظ



 ْن م,اتاقراهلاَرَسا هك ءاإمسالَوس دل عارغ

 تيرا اوراكل هل | ُتنذاف سو و ملعب دمَس الوسر

 لوُسماَقَف وْ اصادر را جارنا نادا!إلاوإ ترماف لدن صا /

 انتو ول ارو انفتصورل فاسو هلع لمسا
 لصسا|) وسي نارارلا ماٌعف مل | حصتربر خيط شب سيح ظ

 كولا تيلاك:لاداارك [يبه باجر بانك سْوملعَسا

 نجلاء واقدر الر خلا ناايإمامخ ظ
 ءاردالللا خفالاَسو مبلعسن[[صدعإلا وسر لاق َهإ و روس

 نعام“ لاما وسرو مسالا هْأَحَو ارب يسب هنداإلا ءلااللا

 لصّساللو وسر دافني انللا ادلاؤلا دّبيرحالو هدةىراَل هيداوف

 2 ريت مسالا ملال اةنشرانلا العمره هسا انا بصريا ١

 مسا سرسور بلص بوباوسا مف اًموق اهشرغ وكل اة سا

 لضرار هع ةيوعئ نيم واهم قونؤلا ديور أبو سو لعمل

 رسلاصسإ] وس نا امهسا ولاقت وباوبأ نعام خافمورلا

 ل ًانحيلسنا نإعمتل نجل درا طف ىلفاءلاولسو ميلع

 رموك لوسي اًهوَترََف نيل! امنا َنايعامم عسا راووزكنم

 اذكري تفتك وقح برسم رهن وأخي ها

 مان هثرحلو ميلعئ إن الملا مل ساملق هم وملإ شن 1 صعوا

 وللا بأ. ةرملو شرحك منن را قل



 ”لاك

1 

 ايا

 .ش 5 ميلا و ضال انغراوابب ناش ةيعإَت يل 2 اةنالو

 اينننب :بوبارع موال ايران بع انسب
 فا راحل وحن يتالسم لافلارميازتيتفان
 مرازجلا تارت ارا ولازم جانو اَمورَحالَو الهم
 ٍلاقرمعن سمح اسحهشرلاو مام ردت ا فول

 لقا داربععما تعسف عرف 3 دعم :ربخال]ت ذوق

 5 ”ىويلعسا © نوبل سارا ٍَسَو هيلع الب عم
 فانعرريس عورعرلا بر وسال اع ارح عتيل

 : رجاسمح :اليالالا لاحتمال هديِلعْس إم! ازعوربرص عبق
 نابع تا سمو ويلا رمتسو مار ار يملا
 ءهاربعي واب هاريثعو جام نيد ززعزلام انربخلاق ذو 26
 ] .لعؤدا اسس وسن ره رععالا مايميز عتحاا
 ظ رو الآ ماوس الجول مربح أنه يرسم مالصإ 1
 3 ايا بوفحا اسرصح. اقرت ايمارخلا
 زمودزموبؤالا 2 !:ءافتاللكعُيا ناعيا نويلاننلاق
 1 نا رنا نوط ام روب ناحوناف ةطموست

 ظ راس فاذإل تيك دنياي ناكؤناف ارسلي عراقنا ظ
 ومبع سارع سإل وصلك ْخوُزا هيلو ح وم جلا
 1 وعمر جا ثادا «عضاامدال وهَناكو]اقأنْساَن واكارو هرْوْرَم

 9ك
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 يوما ح تيكا ام 7-5 ناكر و الو

 00 20 -3 دربمسا دبع عا نب درب نعلاربع انام 5

 نا زواضان تعا قرسفلا 0 الصوان اك
 : نمسح اسمو احا اكدت ١ تان ماين هنباوع

 ريالا ناكل رم رباع انوئدجلاف هنادي عع انيلاَ
 نورا يبل حوا نبا داَزاَشاَمه انكار 00 ولع

 مسائبعل دحر نياماضف بينف ايدل اص جيان

 معيبداو كاب اب عيلان كيوم '

 يلا

 اما مو ميل عسا اصمت وسو 5 داما بو ٠ هسايبعت رع

 ع عركة رس اءدح هن صايررم مة ضرر ” يرازمو جنم

 ردم رار تعتاد عد صيفنا هساديع

 للص ا يمر مو و ىرك بوني سامل اقرسو ميل هيالملارع

 .لفرلولاوبا اسجل تير مسم تايضوجاعيرسو
 ليعسأبا توك داو 0000 تدع اف للاابععمسعْما

نا بلعسااضيلازع هءانت ركل
 را

 عو ةلريخوذوأا اهحفزامعم وال |نيمويةارملا
 روب نست

 راجت اسوس لا عاب ادب نالصرورةالمالو «ٍصالأو

 0و وب الار مسرح | سم الملالا "لالا

 ناكاذأه الما اتا تاه لمست 2



 اس لسمو م ايد رب ابعٌإل اةووالملارمارم
 قال راو وهالصلإو نتوسأف ساو ا
 ءاارإ كج نااار يالا دغر راع حعسا
 ا ا َفسونُسس هداوبع
 ا نزلا ما ويومدز عتاب دنا بانا ههايبعنع رخل هءلرماطا
 0 ' مسا [ولديج داو ءداسولاضرعلع نوط افلا لاش

 2 مس بلعيس لضسإ) وسان | ولة ملماو و هيلع

 - لطسا] وسر زويتساميل لس نسي! إلي ل قو )للا قصت وح
 ظ نايالأز رئصلا|ر اركم امدويريب ههحدإ زول نساك سو .وجيلعمرنأ

 تحف ا هماَض و ه مواز شل مارش نارمعلا م مهروس مياوح

 عضاع|دم ثونصم ْنمَف عفر ارعت نمسا علا فره هوو
 ينيلاوبإسو ىبلعَس اكسال وسو جضوك هحرلا تك ثبه كرم

 متع ار ميكى دفع عساهلت ولا | يدابزحاوياوإع

 آف ند ولا ةاحوح ف مار وا منادي ناقد منير

 1 الماما بأ عملالصِف حم يرفق اخر صم
 نع هردارع اشرنا زنا !سدحتاللا

 ظ ةلطلاو وهو سو حبل عنا يلازم شانك اك + سايب عربا
 ' نالت انيلعدرب ل اطال ..اارنغسانعجر املك ايلعؤرس ظ

 0 مره تيلافر روضمابوصأ يار رب هربا الهسوالملاو



 اور هسا[ هولازعمس اي صعده نع رمان هال ان عئيسيا
 ليت: باطل لح كر عسي اسويها اسد وح
 اولا كنج تجاجب يح امال جسوم طساللا بمعلءالملاؤ اكد كرا هفرا ري ل اةنابلاورعيفارع
 ' تلال ءاف شاف هشاوموقو طه تولاةالملاوتاولصاإ ع
 دع انحلاالهالملاو ليلو ريس[ نسر وحاب
 سو ميلعسا ميلا يخلو رع مسي موز احفاد رمرعلا

 سيحل ةفركبابأ "لالا هَلَملات اوف وعد ورمعو سلم
 د|هامالماقاف شنارشلا سائلا موا سووبلعسارصإلا
 .امفشؤو ملا يتسإسووللع سا صولا | مقلوب ارفف
 كريز ]هلاك موصل ايزمانلارخلاو لوالان ماما حاف
 امل المو تقنلبال دعس صدرك ا راكوو سل اوهام
 كاك ميلر اساف نصلاوإ تو ميل ماسلا ذاي ينل وز

 بلكي رس مولا رونق هاروىزهغلا عرب َسآَر شمر سوبا حفرت ظ

 وهو دمج م هريعي| الصلال اسوا أ موجب تما لضفإسو
 لملابس زيرعلا ب عيرملا رعب ايلاف يعير عابر لما
 ضال وم اكدوع نر سادبعزوللاو زعير لاو زماننا
 موري سا]ضمالوس مسرع |طسنإسووتوورتلاك
 ميول العمال كايطلاو دز ملاو هس ناضل اولودلاتم
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 هس لش رنراالا مالنا لهيس انيلاملا اإل :اكرس و

 المس رزان درا اول نيعارتيا له
 اساسا سار جرترع يايا ةيماا م ايضرالاون اوس

 5 - 000 ةررم داسيا رلايلا 0

 ا 0 علو اق وأ: دحية ويقولوا
 ١ اوندصملا وزال يشل سو هيلعساميلازاةلاق بوستر هس
 :لهس ماكر جز ازيبرمال م رونو مئالصإ 5 ّى ”ةرقويلا ع بيسي

 0 رس انركيانت قهيلع نا ماا عيعس 82

 يبلانا ارانب داير حا كرفرلا ةسويلا# .اننع
 شارو ميل شارل مابي يروا ع ردال
 ظ ا ينور جملة زوج دنا وصوم مرنم
 واما دوا للممو مولسلال جتنا بدرب سو هب ديلعسا ماض ميرا

 8 اومن ازا هريدانساف هدابربحإسومدلعةداضيلاب ايكو

 ثرالاتعما نام اضوبإت دق ونورا اخرا قدكالحك ١

 لاقترمبل ةحادض سرح كافة قالا امل ا
 2 ومو ارنإ 4 :ارما دانا سو ميلعشاإههشال وسرق ةريركلوبأ

 تااقيصوإ كالا ججابت لاذ لمو ومالا ججاذلات
 . ويجدر جحد وياما :ااةقالصووإ الاف عتجاب

 . هاف توفل مبعأر ه:ييوميلايوأتتاكورسابل ظ

0 0000 1 0 



هرلوزإ عزنا ةهزبا كرجل افدّعموصْسلْرن عيش تلادلولا ٠
 ا

 هم

 رص

 الصك محلا سم تمايز غلاعا لاق لوبارمسوبانابل ال

 صرع اطلالة ةلصاصدت ايي رلع شال ولا زعةريرموازع

 وها
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 انيس ميزات ةبارلاتاع نس ع ا و]منأ امن احدا
 ا .دالالون جاري مرا ةزروباوم يي

 أ 6 هرم تورس! عالق مشل رع املي
 ] ناو كَرستْترهسو نان وا تاوزع وم 0
 : نعش اهل املا ع تاما نارا حااذ عم مح « انأذك
 :ّ نعي هزل عوازل سان عانرْحا لات 57 زيخأوح

 0 «بعيشإ متل وم دمت ورا تفسخمْساع 27 هو رغ

 1 3 !هدسار عفر نو والازاطافدلر ' حارب ديل نوط ةروسافف شو
 7 مةياتلاك كد دلرتزسسو اماضق ذح حرر رحل روش
 كاين 0 روح اوشا د اراذاقْمشأ تانانمناَنا امها
 نيحون لمان رانا تادرفل ةنرِعو شاذان ياني

 و 00 انيتلومتفا نجوما

3 

 ا 0 ا
 ا رحل ]ف هساذالاةورمصلإ ماع طبعت رسال ٠

 ] 2220 نيبال ريرجن جال اذو[نفرسملف
 0 م 2 بعسل اكر معاهد راس حوربط



 : 02-5 ْ ظ

 يجاناو هاما ماقاداافإَسو لسا انس
 فىرلاههرفتع ملا تزعل و ديسرجلو منرن سين ق رمال دب

 . طسوسام ل | ولادرلاسالما قوة مم دأب
 كيلة رحنا رمّسابالكرظناقرطتاو امرقيإملل فاذا

 سا غلا عنو برن لاراكلاف دعست يا سيزر ياريس
 نصزوفزنال اللام مماقر اع هصلارمهرزامرت اعهواشوديلع |

 نس دحتهالملإ السلا ثربال ب اناًسوإلإدلاوويس وح

 سارعتعشفل عي هرار عج مالا شفرااشلاقوكيشوا نسا ١
 يئافاددعزمانعحرا لوا ربقالصلا و هوَسو لع شا مولالكإ اذنك
 دعاة عضوا اسرمّكلعْسوَصلاِف نالاق ولع دربإل باعت لس

 لاف سابع رباع جانوانباطعز عربطشتسسرتكا بيلا ثاولا
 اهيضوو تعسر ن ولطف هل ةلَكْف اسوم لعسالصسبا ]وسر مج

 عساني عقوم ع درإف ديل تا يساسو لعامل ارناف
 مرا اوايطعرحو سو هيلع سا ضمن[ وسار ش ثقف

 ا 2 طرف طاير ةالاورلازعتاولقو عقوف رة ميل ع ياست ٠
 هاري اه جوس بكرا دوإما تكيؤا لع ةرارائ عساها راقد
 زيا رعألاقمف ارح كرمال ممل يرجلا عفر أي
 دو نورين سو ميلعةسالصسال وسو غلوب هس عمز ذيل رع
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 ورم سال وصد مباعازيربانإؤ معنرلس ع ية ناك ف '
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 تي يب جييرسمسمب 19 2227 بمس بدلا

 هوس نارك|رايزا فريف الا ااا الملا راَحوسو
  ماق 11111 اذه "هالصلا نر احيزو ربح سو ميلع
 1 ل سوع هيلعزما|ءوما| وسو احمر انا رااورطموب زنود مطل
 8 ملا ئانازحاف دملإو ماو حاَوسافْسسو ومما سس
 املك هالمف تناوب ناتو اة قسضلاوه هاه

 77 راما اسوهيلعشاإ احتل ا ولا اسسانلا

 ١ . مفو طصلاق رمافؤح_ارو عقلا ححد مساع نري وبا فرم ]

 "ناهي اتيرن اهانارلتام رذامأف هرءانلل مك /اوريلعسأ ضو سإ) وسر

 ظ قو ءازماسللز نونا قتخأو ُكالَصلاَد عانس“

 انام العشم مران انقركواإل تعنلممَمااسإةرلك وئام
 مرددين عمرا فاش انتل عناد ايركابونال افلا |ترْمإَح
 ايلاف سوح هامل ةراعتلا ؛ انتة بطضإبا
 ماشا و١ هالصلاكي ملل نر ف ةريرهي طار عرجتعُب وباَزعْد اح
 كر حسو ملعس .اضلازع رهف رعر رنا زعل المولاو
 ظ لورا راها ةربرهالز خر عاشإا فما تهز جوعاشل اقاعزرمع
 لابس ناومز هما سو ايلا رو 7 : . ١ ١ فال هذي مجال اقر هلا عاجلا بانارتُع

 #0 انو ىامقارو يحجب هصعبإ دكا ١ لمص رميلعشسا[نوؤلا عا ااه : عن ١ . ريا :
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 كيف كاني ارنا ثا مي لهم ظ

 كلارك حوت مش ثرماف نع تدان ظ

 لصْمالوند ١ هررهونالاقاذ عالار ونعجن غدرا
 ىقحطارضول طش ارب ذاولصلاب تدل اذا سو ديلعما

 كساد اِْداَبوناَداِف'فانذولاَ :لساِذ اكمال مسا

 اياانك  ىئااوإفك درر ولام دال وسو ارمافزما
 نعاف وفرن رس تلف درمدحا العدا زارت ممل

 .اكمعش دوغان ابلاغ ابرخ و يره ا زمرإ سودا ميشو

 سائلا و ةرنرف ونال اهلا يرسل يعم ا هدام .اينرمحلا ش
 . ييلطسا ضع ونازئاس نقلي ثول م مرمر ويارا

 اال لف نياق م زيتو لانا رداد ظ

 انارل امام بانو ارا بازآدازل روُسارف يددا

 انيخلازاقو فدو نابع امرجضرتلوعادزسماق ناو
 لصلاَقمنا يعي هتارعيع جدال دنع باتا نان للام

 ماما تاواصلا مع نمنح ودلع َسِإلَسَسإل وسائل
 نحن| تاير و متالص وف املف معيرسانلا مالم اج
 ل امانرنحإلا# ىسون نسا ع ايد سعر انوه عيريع هرب

 |١ نالاق رنا تابع نع جرعالان جلا بع عرع نوع ع<رغ -_-

 اصف اهناميت لعمار ملا رمز شل ردمال سا هيو 1

 ستسمح سس



 0-0-0 ك0 اتا م 1 4 ١ ديس 1 :

 ديلا! اذ اًمضيطماذا كيسان دوج همدان دسم

 سالم سبإ] وسو نامت اربع عرتاعءيمرتارعأ 0000
 تيطصاولاةَلاذ او ]اف مالصلاو , ليرات سحر طإإإَصإَسوهيلَع
 رعت :دانْوكَرؤإَسا ذا بابإَسامدي رسوما مخ

 بزعم عرس ايلاف 5 اًسحل وطاوا ةاَصلا دولة

 ماو للا .وميلعساإ ميلان اك ةةدر هي ازعل سامر
 ميلا كيلا تمن انالوسرم الملا ربلاو م! | س

 دون حارتنا لو او او لوس امْؤحا مباصالإتو
 سنجار برغل اريد :ةورغ تبر بعسل يزعم

 ايو ميلعشإ الميلان ار اهل اقو نسر ق الكود
 .انهيسراوركللو رد سموا ىقدهيتسملمم كتاب
 م متل انربحال اةقسوبْئرسا نوح اسوحي نيتشال مدان 5

 لوس تنير هفاز ترا يرعر بنا تصل ةعتوانس» توبازع
 طائر |نيديلاوذرأ لاتق نيش]رمَو السم هيلع !ضرربا

 أ مدَّوّرِم ور طاعل صرت وسو ادع هسللوسرم تبسم
 ١ نا ناصف ]م ٍ ةرل عش احرَسا] وسر مفعل انف تريلا

 حين لس اح لح عفر «كولحاواهدووي] يسرك إسرش زرع رحم
 ملال نه وهلا قدح دكا يلعن ماس زا حايل ١
 | لؤينبئمسأ نحو هلاور جا ب أ ع ٌترَحُو



 يزال ميشا يالا هنديات عموما يمان آ
 يف يعل ماقتل مسئول او لايم

 جو هالك نا|ب| هر عير كد وبا مانو اهيلع هن عضوفروبملا ونكت ١
 وميلع الصاوي و مالَملات را اولا اقرسانلا نعي ١

 9 لقول اة ساما لان ترععوا تناقل اخ ظ
 رباه عفر ل الأ دومة نيضرأب سلي كين ١ ا

4 

 اندرو مسار مفر ملوطاوا. دوي تر سرب مّساز عضو م
 حير هللار منع جالا ع بادي نزع ذا أن لاكرج سن 04

 مايو مباع ااصمشل]و وو 28 بلطلا عزنا يرشمالا

 ديال فرب[ براك سوجميلعهرمطلا هالي
 بوللنم هدام ناكتهعم انا مهروس لل ةرئلاجومو 5

 انام اد ليم اذا ايرينا باهت نزع جرش رباب 3-7

 مانا ملا ضنبْذاعُم انترحرلاجومو نزع اكيراوا

 لاك“ ةيرع ا عقاد! وة ا راو عياوسذلاهارعيل ا
 ناطسلاردد اًمالصلا اديدونأذ ذاات ودلال دال وسلا

 بدلا بوتاذادلِف انآ اللارتف ذأ نادالا سالي ١
 ازاوإلا رداد ومر هدرا اس طم اتت وعن اذاه

 انازمكارحلردبرلاذاومرلا >0 01 1

 موطلاو نوفل وبلا فايثلاج ومو ندخل راما ْ

 ل



 : لكل الا فسولز "رب هلأ د عأ حرت رجل نييرجريابعْى ادحو

 ٌساِلصَسار وس ناد ةيرهدازعيرجلا عنا ارباع

 ١ فريح ليتل ناطشلا ل سَداقاذارك دحاز الاقاسوريلع
 .اذأ 3 كايْرلإومعزتر جر وصفر لرحإلأ درَحَواذ اوك

 ] .لاقبمو ناحل |وٌنياَسُرب ع نزح 0

 ناجع هير وسلا عرئابعرا نابرك دزعورمع خا
 نعاهسو ايام اهلغارق ا الامس ولسه
 1 ناانغلبزقوامهلصتت لآ ارح 5 !الهدرصلا السرد نضل
 رطل عملنا بما كنك رداع نا انعام

 مسام كاتكف ولامع ٌمِشاَولَمْداحَف برلاامنع
 َباَعإاجفولسرا ملثم رانيمالا وو درفاول هن رمح افويلا تجرح
 باكي ار صب هئبار ما هعوج] دو ديلعشإ ممر زاداف

 5 نايلميلا !نراةياضلا رايس 0 ا

 ال الان 1 عرسر |شسأ: ل 2 م

 مال كرارع جلاس ساو تاير رعت املك هع نرخ نسأل كن

 0 ىئلو| للا دج نيل نيرا غن وظنيفرشلاربعزُساناؤاذاوأو
 ١ السودا يلا زعل سول رعت يرك ملا ةالصلاو ةراشالا تيما
 ١ تلو وتسالي رح



 ناكفوعنرورمعؤبن امل سو ميل عشا اكسو وسر نايتدعاتا

 بذل هتيرياناؤ مخي وهيلعشا ازصصسإا وسر جم

 مساغروكمول الا لالءاف”مالمل املا او[ سول ساس وسر

 باسو و سو هلطْساإحإ لوس ن ناري اايلاقمذنم

 ردا مدننو لارماق اف تشنا تنل للا ] |مف'مالصلا ]

 ماكو حوومصل ايتو شا نسال اجوراالرلف

 رف هنالجف ستنال ط وان اكو ق نمنع ئءانلازخلو ثصلأ ظ

 لو ميلارأشاو سو ميلعس !اصدسال اوسراذاف تلال ازثكا

 ولا عجوو سال هيزيرج دونا ع فال هما سوي هي)عوس ,ااضا

 ىانللصت سو ميلا اص سال وسر موت نسل الدعم

 ميله فيت انيحمل ا ئمال ايلاف ىالاز علف عفا
 هاومسان اسفل هالو يندبانمانلا ةييصتا نازل
 لش نال هم ايركءابلب تقفل ال اراز 1 0 نزحأ هع بمال

 بليربلسراةناَعيلا الدنا 00 ليلا ثربان مج نانلل
 بشل لاش ام ع .انوح لو هيلكس صال

 يف وة هلع ٌتَحَحْبلاَق |سازعوطاك رو | ننبه عورتا انلاَو

 كالا اهسارب ت اشك سلا ناشإم كف ارقرسانلاو وراق

 نعدببازعواتنهر علام العسا|نرح منعاا6 اهساريت ]انف وت

 1 نيس اة سالو نامت اهنا لسوميلع دا همز جوز اع



 القاوسلجإز مارا انف هاند واني ومودي 58
 ظ اوحتاف عفراذإو اوعلر ف حارا ذا ديموبلمامالا ]حا اهنالاة ورنا
 اجاب با مازج كامسار لَو ءازملا بهانح
 يلامس مواز قتال مال هنالك 0 جسوزمابإلا

 ناز اسال الا حانضرسل ناو اق رجلا حانت ْساالاملال
 ناسامأ ج اتت تدج ْ اة بحلب دنلالاوزآ دف
 نعردو سرر ور نع رخلا] ضاوي ا
 ربحا فرمان تملا سبقالا وسْولاو افردوا
 "تفوت الخ انش هن املا ناز متايزمدت!قرتسلاقوا
 لاق ر عابر قرسز اوان ناولاة ف سناوانز ناو
 عسا وسير لاف لاف مسار عر عوتسارِْف رسال انيلةيلانت
 تاما ءاذور دانلإ> سابو لرب ٌتامْزمْلم وملعْسِإط

 عيلان حرإ لل عاتابمالا بار يلح + اشسمتانلرتشال
 ترث, ريوسّنب ويوعم تحيا عندا !رعّمَتعس ايلاف وللا
 يلازم عي انانو حيت لش الضئلاانرماز افارمل اع
 - رو مشلاب ارباَو مولطل ميو اراد مباح و صيراا ةدارعورنإزجلا

 ١ ةياوررللو بعنلاعإحو مضار نءاناهبهريطاتلا ترو ءالسلا

 يد هللا
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 2506 55 هك

 ما ده هب

 ١ الانواع يايا زعارح قرتمالا اوسلو
 ئ ق هالو ”ثعيبلقةررماباز لسلاح باك ورجح ..:



 امو دير يطل اهل هدبِإ سف هيلع
 ظ شان اعلا ثيل زواج ورمل |غانتاو لصيرلا
 ليلوضملا بدا[ ماسر اور بجد ءانرنخالاف ف ةآر ىلا

 نعانرحإلاةر خشم اًسدحمن اذا جدااذاتولارس د تدلل

 نازإسوما نرخحالاق يرهراارعّيشو بور عيوربحإل !انهسا
 مسواع؛موءا[.ةا لاق هرايخا تربل ع ورضع

 نا هزار ديا يخليهم

 هجر عوشلل ب ةراج جر بج عفو هو هيلعرشإ اصيخلا

 للسما ضلت عاو| وابل فقاك ما قم يلعاَ
 ابابا ءافراجاولا# اهتيرزو للعوائل اناني
 را ايزل ثلج لاف انا يسمو جي
 ناناعزمج نك حمار امالاةفرمعاولكرتورئانلادبلا هبال 2

 رعيسأ] 3 ب وهال يحس ناف هيا سزاكنمو و تاور هروب

 اووي ناكل سارف نكانئلا ماوفالا اخرة ل وسوإلاريغابو ٠
 الا نماهاقل ةرابوبا[ماليئتديل ناش نار وردي
 لافوباه ازعل رع ءيلاااملاَ ارا معاش .دح |ةولثنالا

 يلا اتييائاضالام كارما لدار ناتباسربر ْوحِواَخفربخا ظ

 امو يرو انلراطد ظرف نووجافلل دفا ونأ ترحل يسو هبإهوسا اص

 زوون ديفؤ لاو جوتي ةارلزنأك ن وعظم



 ' عم ميك تميل اسهال سِلْحَد 03
 وم شمائل ل قف سا [ركارتل لعق دات بالا
 مسا هوك مك سال د تاكا َتانفدَيحا سان الردي مو
 و ووالزامما عراة ابتف ودام سوما سما وسراازف
 ساونا قتل امال وُساناو ٍتردااممسأ ورمل!
 لاف هلم األ يوم انتْرحاْربا نعارحالراال
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 7 ا
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  نهتورانجرووعو يبوس روباتو ]هما فعزع يريم جفاف
 رركلا نب تحبيها اك رعت اك دار كر
 متو خب بول قدا ناءجِفل ]قابلها ريع راج تعببإاف
 . مطاقَو ةَرك ع فاهم يلع !!صوللاو دوو و[إ
 مبالاة از .امزاجالو نإ سو ميل عاما الانين
 ظ لاهور )او جنات هويحتإو ]وتفجر مالت
 ا لاقلعس(ماحمسفنب تيلا ما آلا لاه اناناس

 - نطعرملا جرح ميياميرلا مولا ياا ونار دمالصسا 2 لوس نأ هر هد ازع تيس اير عسر ع با يازعلا م ورح
 1 ديوعب بانت تراولاربع|:ُملاكرعمولا امدح نارام
 "نير يارا اح ااسدوبلع اصول كل افلا ناسارعلالعزرمإ
 ٠ ّضافوحا ربدل هدأ دبعأ وير مب تبِضاَو عَ اَهرَحلُ يما
 قطو ماع تلقا ساس وسر عكرأو

1 

8 7 
 ب



 ٌرطوارعاوبالاقم اللبن ؤلا بخان فن
 توبا انزخللاف ل انو حؤ مناة تو يلع شا هتالاق
 لورا تاملاةرزابعر رعت رعلسشلا ةصافازع
 1و مدع املقالل هونشرك] للاب تا وحل سوو د هلع ْساعسا

 ماظن اكو انمركفلدللا: ناكاولاذولنالعس اميل

 0 نادرا ام زلصفتم انميلعإمم ةربقئاثللع

 ثراولار عائم هونأ اسزخيرر اصلا وح ورعمم لوقو

 نسرالازمامِإسو :هيلعمساإ ملال اقر! رعزير علا عال ا

 هتهياضف هسا ارادحاآلا تدل أوعليومادمالن هإ ةوسسإس

 .نغيفامسالاا نيازهرلانبعانتلاو ةبعسأ|ملاقإَس انحرم 5

 ايار ءل[سو هيلع ةباصولل نلف الان ارعسف !زعناوك د
 رائلازم اباجحامل ناداول ارم لبابا تام اهوارما اسال اقوول و ١

 ُتوْمسلاةْمساَنيلاَل "ع نزح 4 ناموا انو ءارماتلاف

 مدل شار كوااع ةريرهيازع بشلل يدعسنعئرمُرلا ظ

 دولت الدال ءراول الباسل ومالا
 اما حىابصالازبازعإ كرتيل افواه در اوالاؤنز اردسا

 ١ هانا ةرموب لإ ديل الة رهو رس ع

 لاقمد 1 انسى رمارفلا نعال دلت تابذلل

 4 امارس هبلعّسأ صولا آم اقلام زارسازع أم امش

 يعيده
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 هيلع ١

 هكلارعوبالاوت ' ١
 7 رقلاسغلا 1

 /0 ع 1 د ظ ظ ٍ

 ٠ ع ْ ا 1

0 
1 

 2 اج 12 ع

 رونو تيلإنح باقي ماؤها لوو
 ' لافوام ونيرلوَْصو هاف نيريغسلانارتعُن اطيح ررسلاو 1
 مثمنا حراك ول ريعس] |قُو امال انردنال البار راع

 . هادم |رعرسا اهنحرسال مولا لسو لعمال مانو

 ١ مل بلع وار عبوس عر نابل بوما لامقرحْلاق
 لاق 3 تي كونج و ميلك ملل الص ] وسير انلع]حد او
 نطحإور رسو راس حسا ناَدتْدَل هرم ::كاوا|مجما انت السا

 أن كا 0 |9ننعرت اذافرإ رود هرماسواات وفاح؛ 0 ةرخالاو

 امان هزاز | هت مايا |هيرعس الأنف هَوفَحاذاطعاو

 ظ 6-5 رسم رج ب
 ظ ضلوا سوملعةسالصمهالوسوانلعل>د تاقويطغمازع
 ش نطحاقردسو إس كلم بامان اهناسغا لاف ودب

 ظ هروح نلقاك هاندا انغرف ايلف ذاورتغرو ١ ذاف ]وف اك ةرخ رذإلا 3

 ناكر ترحم مصفح نزح ٌبوا] انف إن! |هيرعسأ] أوو
 ناكواعبسو |ًمخوا الث منف ناكو انو اهيلسعا صفح ثيرحيف
 ةيلكيا نادي ناكو اهنومولا شاركو! هماسباوويل اق نأ
 يعاّرح تلازم |رهارسم تاب نورفنا هلناعانطتمدد اف

 3 نتوسرب ةصمخ نع رااح ابو اق وبأن ب ]هسا انْيلاق مسايا
 لما 000 الضو وسرل ]ف كاف يلع



 يءللموصولا عضاوسر ار

 نع علوا ع يوع امتدح ىنولا عضاوسو اهئ
 ا كات رمان يريس نيب ةصفجنز عمال 0

 اهماساو دبا اه كالوس ودبلعمريأ مولات
 لجرلاب ال نيف امنوا عماد
 تول يطل يجزعن وترا انبلاكداحتم جلا ٌنعانوح

 نمزكا وامه اانالثاهنل سلال افا بسو عشاان ظ
 موقحر ٠ عرس هاندا نعرت املبزداف_عرف اذاف نمار نابت ذ

 اننيَحور>ل 3 نوهاحلا لمي بنياي ةارارعشا الاقو هرازا
 557 وود طع مار عرب رعب ومار عنو وذ : احا اقرمعر نوم اح
 امي! ناسعا انف جرح اسوميلءمسأ صولا ائىرحا
 ولا وكاد حلا نلعب و ردسو أمني ر نادئذ دره او 7

 تلا اسلاف ةأنذا انغرفاملت ' يذاة نر اذا روك اكرم!
 ملاك

 7 :لاكوياز# ف كاقو هوغيويط ردا خؤصمحرع بوبا ابا اهيرعسال اف

 همها رماد ن اللد نمر رن وااعبسوا اسوا امل اهنلسعا 59

 5 العتوم باد نورق ةنالئاهساراطبحو ةيلعما
 | هارلل ةبعللاة دا امرح .كيلارعس مس نإ امانا أوو

 نرصد ةهصعح تعيب بثونألاف جحيا| ازمحإل وب نب هدأ

 هيلع هسااصيسا) وسر تيرس اا نفيأ زطعوا امدح 7

 ببال نورق ةدالث هو 7



 دم كالا ا

 نودلا|همْرْش سماق كلل افو تال راعشالادبل
 ٠ . ازيجللاة بصوت مسا بعاتتاق دجاأسدح عردلاتكيرإرولاو

 ةاماّوطعا تاج] ومَن رسبت عملاق ةربخأ ٌبوماز ١ رجيم

 م داس همبلامرو مسوميلعسساصولا سانام اضنالازم
 ' لن وسو ميلا يبل قار مكر ديلا

 فذ نمار ناَهِخَرمَرلا 00

 انا رلف مذا نتعرف 00ه لسور ندر |مغ
 ياىردآالو لل جاع دردملو نبا |هيرعشإ )اوف ِهوفَحايلال
 الامام نسر ازال زكو هيفاوشلاراعنمالازإ عودت
 انجن ورق ونالت ارا علم باب ررونالورعْتسنا
 7-5 مس انرغصَباَق يطع از لينه ملرعيرفسانلاق ةصسف"
 . امس ةرغ يللا نورف تالين سو يلع ها جوبا
 يلف نشا ترج اهنلختار !ارعست كك يانأهنرفو

 ] 7 0 ”وديلع مدا |سجل ١ دوت
 - تاارناش دما «او | ثجوامالنآ رت دسلابا هيلع اان
 يدافؤو اذافروك اكرماشو ا اروعاك ةرخالإ نادال ذ
 : اِيْفلانورقْم :الب هرعت |نمق ءوفحلنلا 13 هانذا|رغَرفالف

 ةيازجاراغلث نعاس را بلاب ايلا باباه



 اهقسإ جر هش نع هياز عبور نيم اننا نر ساق از ع ا

 صيام باوناوت ميال نمل سويا سياصمالو سر نأ > ا

 نقلا ثبات ةماقال) صننق هةر فسر مووت ا

 00 _نحّيودازعٍشرْنداداْرْيلاَ ناجنلاوبااننزح نود ظ

 6 7 ماورد رع ةفرعل ف واو ةادرال اقريابعن ياعرب موبعس 7-1

 ' دز وأب ةولسعلاسو هيلة ها ميتال ةفدسمفوأ|وؤا

 ا هتلرأ ورمكالو وأيحالو نينو هونفلاو
 نعنوبازعداج الاف بك فامرح تيالطونملا تداماد“

 لّصسإ) )وسر ف فاو لح ابها ةريابعنانعوبجتب نرعس
6 

 ظ ةستا اهوا تعست افرع لزم عفو ذلة 20007

 ف هونفددرس وات نول لإ سوويلع شيا[ ضمسب] و وسْرْلإْدَف

 ايلا َموممْمسَساَنأ هتاراورتعإلو ءولنعالو بوث

 نعوناوعوا انيلا ناهتلاوب ”اانت لح مرحل نفل بل كداب

 نيو يعده ضف والسر نإ يابعن باز يج نيرعسرعرثسولا
 ياسو ديطومإإ يالا "رخو هوْإَسو مطلي

 :اراف هسارا ور ضل اًئبط ءوسمالو يونو ةونفلو يدس د ازب
 اًييلم ورم عين نس |حاشإاف درس |: دح البلل 2 :1

 و ميل إيلا عمقا حر ناكلاربابجزب نعريعسز عّبوياو .ويأو
 مقافوعز اقووتصفوف ب ونا) هاب ولَص

 هنرعن , تاو

: 

 : قب



 ككل ا ]كنف 17 واسس م و معسل ع مص تع ص حد 0

 7 اورصلو وصال وبك ولو يد سو اوم ةولس ]اه
 ١ تايائلئ ريع اة ويلي ونآلاةَةَعلاَموم ثديوناك خضار

 5-5 50 لس أمن دحين ولا نيو نميلاؤ كلا د ِِ
 كاس مارا عير! رع انتل هنا عر عورعسرلا اج
 ليش عا متالوسردراقنإ سو ميشال مخالارثإ !جفوشاَم 3

١ 

  مسوويطشالو هلا والي اف مر معتساو نيلِإَصو وم ريما *
 هسزخ هيلع اصب نأ دارا املفوْنْدإَة هيلع ]صا ذا اوف وصمت
 نيالا تينا ع اضن الاف هالعاا او ةنع سا ىدرمع
 نعيس ارمغتسا نأ ارمهتسلالوأ حل معتم نسال اوتهسا] او نير

 . ربا تان نرحلاءإ مالو كرم هيلع قول ارسلك ٌةرم
 لاقار اح عمسورمرعا هع انزال عسا نياللام اشرح

 كفرعرحاو ندد انسي هارب عإتو» ديلعملل اصول اذا :

 وبار حسيقريخزالا ثانوّمق هبلاو هت هقلورموبو
 طيبا ولن نأ كا مباع نعول نهر عر دم اال
 مادنالاو صيف |هنجرسبل فسر لوح ٠ يياوثا وايل سو هلع
 َلوسنادْي ايزعدا رحب اقروا غوك اشراف درس اسحب
 ةماتل ا سسق |هيقرمأ بانا هنالك نك لو بلع[ طمس
 معز اب رجلاةلرعيسا اثرح همامعالا :نللا تدان
 يف ل يعض تلو وس نأ هنياعزيرب اع ةورعرا



ْ 
 ِر 1 وت ١ 3 هكا ٠

 الاف زالا جبر طونشار اد ل نورمعلاكو :ةداتقو
0 

 ناوهإ اورو رجا نيس افو ئيصولابمنيدلام مننا
 مير غيعمكيرعس نيران .رع نيرا اًسرجتللا

 ناري عميل: انف دماحلت امون فوعربار جياع الا ظ

 لجوا ةزجإنفو و هد ىردالا ون نفكي اًممل دجوإفو و مم اريج

 ٌناَتِيَسحيَدلو ةدتالاء يو نيام هاردوتملق نمريحرحا
 بنا عحماشرلا اننا يضيف !:ة[رط ان عرق ن ولت

 مان عازر خلان يابا. رحرحلوبونالسحيرلاذ

 وكي موانع هيبازع مرار توزع ةبعشانربحالاو
 :٠ كم بملابس دوام

 ماراو دسار هال ناو هالحر ترب دسار طخ ةدْومَو :

ماشرإارمانل طم .ىنربجوفو ةزمجإش د و
 لاو واطش|

 تعال انَسي جل امان ازم 82
 مسار رود امالإزكمل اذا اي انماعطلا رت[ دحمان

لاف داالاَف ثار صفع رع امرحوسلاو روب ع جسرؤو ]|
 

 لولا ال راق نابع اننلاو قفشات .لاة تءالا] رن

 لكإبمل مايناسب 0 ديصيج

 م



 - |نريووشت نا ار اة ماعم
 ةينييناب |هبانطعاذااجرنالاد دنت رع! رحاموبإت

 ظ | لس هيطضإسيولارماف رثصأو .. م 31

 ظ 1 0 و 1
 3 هو ربا ميلش ميا اناجوأ ارمازإ] هن عدنا ءوز افا

 ا تلافملاك“ ٌماهّسلالاَك ةذرملاا نورنا !ساَح اهم
 ظ مااا نساك تبغ يرم| ديم
 هنسحلام ايس انو نالفاْعَسشَم ةرازإ هاو انيلاجخلاهبلا
 الام سدس ,| صرب لاوس تَسلامْموقلاق

 2 ليوا شااَسانامَمبلالتلاَسام مهاو نإ ترا هنأ: ياعم ا
 ةكمش , نيسيرناإلا سلا جاتا اا حيف تراكف ]هسلاق ينل

 ظ نعان اك ةميط عربا زعل. رهلا مار عراة عرس الاق وينفعَيما
 جاهد زيعلعتا ارالدارحا تبا انلعو عمل هزانلاءانا
 ظ لاق يسر يدهن وهل عبوس اناََْسْلَ نرش املا ادم

 00 دلقو هير و0 مةزفصت تعم كلائاموبرأكاملا سنطعمال ٌناَووت

 - هلة نينسالاكئرالا لح جو .هزئالان المرح يِز نم ض
 | كف داسيا تدم تر زع خي :ديحف رح اعدت
 ' كانايولا "ا تءدماشلإزمر ئ 3 د د اج



 ناالول نع انعرع تجئات١ وو نمل ذو ايساهملا

 مولاو سامو ارمالا اللوتس[ ةيديلع سال محلا كبس
 ةحئراهيلعرك ا نأذ جمد]عالاو دال وف تيم حناردجلا ظ

 نكي سايوعتّلم قمل عسا ابرج [رةعور هيا ا

 2 هّيريجل لسا نبت ني رعب دان نب لدن هز زبور ترب أ

 تنحستلا سو هبل عسا 0 هسجمأ اع لذ كتاف

 مملاو يباب د٠ هودو همارمال|عال) وندإسو ديلا امس وسو ظ

 1 ارتسور هسا مددرا |جور عال د تالثفوكك نم لعرخرذالا

 تسل طم تءزف اهوخا .3وبرجرتح تنتزع تلد ١

 بلك اسرتي وسر نديبزاًريغ جا جنم بيطلايإامتلاقذ هب

 رمال ولاد ابيموت ةارمالا ال رطبا

 مدام تاناز سوره مجدا جدنرعالا رالف وف ترمزع

 رملاهللا نياسارعتب اذ :اشراو" ”ةعّس ناو دا نلمحر روتبلا

 تلاقكرصا و نا اقتارانفربر علوا ارم إنش و هيلع || اإضولا ظ

 مازال تف يرعاك اهينعللا ظ

 للا ياو هسضلفاسوميشامولابابتالإسو
 2 هيلعمرد امواله ايل هالاةّمملارو ملا نإ الا

 ذكل] ]ون ةتيم جتلازاك اذادبلعصلما انيزمعببْ بلا نعت
 وسو عروس و ملعشما ااجولا] |أقوا اوتو ودع و

 5ةضصنب
 ” ”و» #

 دنع



 وو يزور ةتياعتلاق مكوه حتسيرمنطرلاذ اك وشعر رع

 صحامو ى دتم]دحال اهلل همنا و اوما مار ىرذا
 . الرس |دقدالإَسو ملغعمس ,الصجلالاقو جومردعو انبلارم
 لاَ سل واهطتذ داهم جلدك لوالامدا يال عنانألا

 هلْ مص ]عانوا افنان عامرئحلاّلاقد خف اربع ارح
 0 ملء ةدإ سينا ثم تسال ديد نرئاس|رجلازةيفاع

 ماوزخا 5 ,ا لون وهو م مارين ]سرا |نافضق 2 اس اًنأدلا

 ظ هيطيتتميلاعل راف بتتلو رض لس لجام سي وطعام
 | برو بأن اوجد او داعب“ ور دعسودمو مار اهسايل

 ظ مستو ملا سو 2 :اسسالودبل حضرت و ابا
 اي هتنو.: ]انف نانع تضانق نس اهناكلات مارت
 ظ سامان هدابعب واو سااهلح حر نع |ةفارو 31
 00 انتل |ةرماعوبا انبلاق خيب هسا بع ابراج تلاه داعم
 , يصسالوسرا امان رهتلاكلإانيادازعلعننالوزع: لس
 ) يوعتما ارةلاربتلاعزلاح مس وسر لاق | سو هيلعمسا
 لافان واط وباراش َملِللاَف :راقتإ] كيل لاغاني
 | اهلا ههابعانوحللا ثارع يرحم اهريفث لزنيلاللزنأو
 تباتعوتلاق ابرار ادسعئربا سان عل رنحالاق يجر
 ٠ تالية بلعتاوزشنبا اهم>واصدمسلا جو قلك مل

 1 1 ظ



 بساع او حار ظدحلا حرس اصرحالاٌتإلاقوا |

 لَسومياعَسا الضسإلَوسَرإَ ااا ظ
 4 رع اكشرب ايعْراَل اف لعملها أك ثرعيل

 اذ اسلاباَكادا 00 دع حشرملا رح 0

 تضاذاف ترف لاق 4 ارلا الهرم :ُظران] اقف رمل ن تيكريوه ظ

 ريما ةراشا#ف رمل عسر قعد اقم هب :ريخاو ا

 اًحاَصاَوُماَحلا لولب :تررص]خ در مع ب صااناف نيمولا ”

 ممل هباعمس ءااَصمساَ وسر لاقرفوكعلتا تيدصا| دمع او

 رمعتاماٌملفرابعْسإاَق هبلصإها يضعن ب تردا تءاازا

 كاوميلعمإدا ايسر وااّبزيل 501 انالسولعتسا الد مما

 ماهل بارع اكلاريزلساإ انالاؤإسوويلعشا اذ سالوس را

 ص اناا شارو ةءزافرزحلو نارا يمس حتا اهوهيلع ا

 َنالاقام سار! ناار اة كيا ة(ضاوم سال ذزنع
 - ههأربعنعجلا امايرعجل] اف ف َسومْن سارع نح اًيشزم روع

 تاتا برجا هبا ملادبع تيب ةرمزعوسارعرلبو ا
 اسوديلعةسا اد سا )وس ررماغأتلاق يسوديلع ما امزلا جور ٠

 ” اهربثؤثنعلا هاو يلعن وابل ارا اهلما العطس ةدوعب هلع ٠
 لبنآوهيسازبا لاذ يارس ارح 4

 ٠ لوس ترحاممساو ورع ييلارَق اعل لاذ زراد ا



5 
 لاش ماخاط < وعمل 1م دولا ازا هس نار 5 رد هفازع

 تايزلاك شرعي تلا الانسي ها وان اة لعاماربع
 نايم يمس العزل يزد اقو تلال عرج اسلام يانا
 1 م”ةيارح ثوصلا قلة ا اع بانل عفو رناقلو اق
 ميبارصوتلا علا رولا عرس لعزعربع نوماس
 ا . ازيتمع برج 2 تيحالعب زاك ا ئابرَزا لم |يسو مباع
 . ]ويب إس مل أصلا تعمسور انلارم هلعفما ولك
 ٠ قيس نرحل اف نادبع انحيلعونأ ٌبرعل للعم
 ميعاد زر ةراز عسلي رعس عم ةدانئزع
 هرج مالا ع وع ان بلع اي هزل ثرعي تيلالاواسو
 ا ' نيل ةَسِشْرَعْمَداْاَقو هدام ايِلاقْرِعسابلاَ درر نب رم
 لاكي فساتلاقِ مساربعُس اب اعابئوج فايدبل ا بزعل
 اريل ةرحا موب هال حلاق سارع نباح نعيساو مزال ا ان

 ظ  تهزفايوي روسو ملء هسا لص سال وس اكد >5

 - سافؤوفوا وف ءع وش سه ذي وت اف منع سلا نأ نارا

 | اوافق عرملا مكياَصَن 7 عبرت .ودلعْس مسا وس
 اهعاملا نطل دارا ل اج ةياارعاتلاهمخا
 ظ 2 روح
 هطول هبا تنل مراعفا اضل
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 , 32 1١ |[ 0 رس 1
 0 هلي
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 0"
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 2 عسا

 اللا طلاس لمقال ١ || ةلامإ دل. ةاف اوشا الان عير ط

 اهينبهتعئاعارلو سانا نوُهمتس داعيا ظ

 وبا نورداليرضبو 257 زنوج اة عِورو ةجر وهب

 7-7 - جوييبج هو دسم للا

 يلم |ملاووع ءاعّدو ٌتويِلاَوْسوُحوُدلل طم اني اَسو
 معاد اير ح دأوعيدعسإ سو ويليام ل كنا

 اقروا رعي ريرمايرع باهتنرازعلا امان اًةدسوبنبا

 قلت حماَعود وجنإّسو ويلعساصسا ءاوسرراكإاذ دينار

 الو امو ذانأو عجول فعرف افق رشا عضم

 خاض لورد كورك اتلاوث تلال

 وس يلق لئارماو م كاْمْوحامب نجلا هساكحو
 تددراالا اصل عاف فاكارئالاةئاصاَس فاح امسا

 تبرع سارلا لل دعا عقد درالو دع هناهكالما ١

 باكيا ديك ا

 ظ نعوجيرعانعوبئرللا الح ببملا اعواد موعنام
 هن نعال هثرح رك قانا نحلاببع
 مرحوم حّسأرو هياع وشف | دوو ”وموبأ عمت اديب

 رد مارب انالامافا املكايسا لع كنا ؛ءاهارم

 موريعشا ,ا[ضوبأ] ويسر نأ سوهيلع ساس سالو س وسر نم

ل بما ةَفاْسلاو ل الاول ضلارم ىرب 1
 52 مرا ةورلل م مزمار د



 ْ ا

 رمح

 ١ جس ظ
2 22722 0 

 ١ ماب عقم أسس انااا انااا رع ح

 0 ا دش ار ماس م
 ومو ولست ؟ابهياهالليوعرباعدو َبوِِللَىَّسَو دورا

 سلا اًكوااشل اة سرع ارح جي ادع هاجلا
 ظ  كيعتسااسججلا ]اهلا هشادب ع فور سمعو هرم أربع

 ظ تالا ووعي اغَدوَب وياإلوْسو ولا ب عرف انمردب
 . ديعاَباكِقا رع انبزح رولا مو فرحي هيل دبع جرم
 ظ 1 سب الجاف دس راع عسا قويا« بامإ ولا
 فرع ِلحمحاَور نا هزيجحي ةيراخيا ل هإَسويلعَإلَم
 أ نال ففلدءاناف بابا وت تالا كم هرطرأ أنا 3 روما هنو

 خياذلااناغّبهز هاي ناورماف نم اجرك خور فعح ان
 - هال وسراةيظتلاوزاةرتاناةاناف نمهئال اقف ليم فانك

 لد معاد هاند باتل زمها ودا تلا لان اكد
 رسااصيمإل وسر ركل وسو يلع ءالصرسإا وسر لما ام

 : معانا صم دعانت عنو ل|رراسوديلع ظ
 نيا سو هيلع لازم هربا وسر تقل اكرم ارعروجلا
 طف انْرحْن رحاسو هيلع طنا ا[ دسللوسد ثارامك اتالم
 للكل در ازنع حيز خر هطيوإن مبان ةمّرْس
 . .نضوؤبإ وكسااملا ما كاريلع ب ومعيلاقو: لان طلاو 7 7
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 كاسات يطل نيسان ارش ارح 0 ٠

 فتكون كم تاي را ا رطلو ظ

 هوما ار ناتو. .

 ناوجراودسادهرف كلة ماظلا لاق رلط ونا اجارلف تب
 لشنلوجا الكتل اَْةَقْداَصاباَولطوباَرظو ع حارتسابق ن نول

 نفع فيل ,اإصولا عباس كوننا خ ركنا ىاراال

 م لاا لايف اههبزاح اماّسو هيل هلا خ : 5

 7 ,اضناللر لاتفاق باو 118

 2 صلال ل كباب نارفلاارفدقم دلو عما تارك

 خبيتي ناضااذانيزلا ةرالفإ هنو المعلا عز ةووالا 1

 ةحوو مير تاويل وا نوعحار هيلا انوي انااولاق
 ةريصلافياوو -الصلاورصلا اناونعتساوماوقون هدهلاعربلواو
 - .انءوبعْس ام ْرْرْعاَيلاَةاَشْرْْحِ ابحت راش اذملا انلااءالا 1

 ل والءيدصلإ ل عيصإا] افاسوميلع سا دعلارع امنا تحْيسلاَف
 ١ نعال او ال نونزع كانإسو ميل المجال وفايان

 دبعتمر دلل ا ثدج- ٌبلفلا نرحل بلا عيرتإ- و هيلا يلا
 ا نك .انرعن اسير او مررت اناا واسم . حالا ازيرعلا

 لاق نقلا 0 اساعد هللا نبارسا

 هلا يلعفما ااصسإل وسررح



 أ
 ا

- 

 2 لسا ناس تاع سفن د وعم مرات لاذع ميلغنلَحْدرم مين و

 ُُ انوع حلا بعمل ناكر ياسو ميلعمسإ ,ااضوربا:
 ْ عسيلان الاتفوجَد اباد اهنا نوعيااايز مق هلا
 ٠ تينول هربا واشبناناو اميري مترءامالا: )وقنا ثري قلا و
 | اريستون بارا ةريغلاب ليز هجوم ءادر

 . ؤرعؤ جال 5 بهز نيارععبضا نمو ارنع أكبلا تام ماد
 ٠ دعس اكسال اقٌرمعرب ادب ةزعئراضالا تراك بديعسرع

 | | نام تضوعإ سو ميل سال دولا ةانافدل واتس ةدابعرا
 ] * جلعاد إف دوعس نيس اربعو صاقو وأن دعسو قويا
 | لاكي هالوسرالاو اني اقف ام خس او هحون
 أ وبلسو هيلعسالصُيلااَقمْوسلاعار ال اضومبط ارم
 قار باتا نزكالا و نيدل أعمرب ٌبزونال هإز !نوعشالااك

 ميلعيإوااكب رعب ثيالان متسواوباَسِإِلاَر اشاو اله ُبرحب
 1 اني احتار ايزو ةراجاب ترو اسغل امير عنانو

 نبمهادب عنز ثدح كل خر عرج لاواكبلاو جولا سوم
 ةرهور حالا دعس يعاشلافبامولاذبع لي
 " مساعورمعجو زان لير اجامل 4 ومارس اع حلا

 كيلا ناد 200 مبلعوسإ امواج ةحاور نب
 5 008 طي يرسل نزال وسراوإل اقف >رواناف بابلإَوُس



 نهب 18 وهوا لاسم انتا

 ينل اوان مصرف مامي حساذلا هرماق دع هرج ظ

 طسارصئيلازا توزف يش وحبل ادهن منزلا ايلف
 سا ماهل بازتلازم نههاوفاث باف اداسدديلع

 /وملعس اص امسر تكرتامول يله كاممهاوعَرب ٠
 ؛.لاَثرز واحات اقباَمَولابعْيس اًربعاتنرح اعلام

 سود قميلعسا[ صولا انلعنحا لاَ يطعم ةنخنعم وبا[

 9 طاقو ل صزيغارمأانم ثدوأمت ج وتثالزا مدار لع
 © ناناساو ىآ كيلو ع ارماو ذاع ٌمارمأ 2س ذيناوالعلا ماما

 ظ 0 ةارمأد ذاعنُما ارمادا

 نعدبيأ عملا سرع ئرمرلاايلاق نفس ايا هسادب يلع
 000 ”اراذإأ او الاسس

 انيخالاف كل اسنريحائوقرلا الا نيا
 ناك يربلا دازإسوديلعسا اا مواز اارعمعبسر نسم

 وبس لح ةرانجل ملقا دال جيون نإ 0
 ليلا رعيعس نيرما عر معزبازع د ايرعّتيلاا|نْيلاَف بس
 يلا وعم ايس مزار ناد ةزانبلا ركن حر اراذازاف لس ميلغسا

 ةزانح رم 3 25 هنلكو ١ اَيِلَغ 0 ا ا

0 
 م .



 - لميلاعيعسما عباس يعاشلا اوءءاَسهانيلا# لس
 ظ ددونالف هع مك وموقف زاك ماداذإل اف هدو هبلعمسأ

 إ كزيالربع غي ترانا اّسلاِق رضوي رح ا انس دودج
 لقاءا َناوُمدي ةربرهونأ زحل ةرابجُج اكاق ديبلرع ظ 1

 ,لعيول مسالا ِناَورَم دسنح اغلاق ريعسوباإ 4 عضم 0
 باق رم رهو +رعاناهيإسوويلعُمسا :الصربلا نا أعد ظ

 ييرعم ل هانا اصفر ذاعماننزحء يدوب نأ مام 1
 . ”يقااشمات مام مدلار,عينورباويرعيس عر د شارع ع ظ

ْ 

 تم دا 3

 لاقودوهةنانجانا هنا رسما أممقو سودا 02
 لاق مزنورمعائكلاَقْمِعْساَسمَدا اسرحاو وموقث الانا اراذأو

 0 ني ] هساَكلاةاادَِي الار حب
 يارا مارم اهناامإ| ريف اماقف انج امياعاورمف ميسدافلاب
 لئشمانت اجب ترمإسو ميلي االافف تناالمإ رم
 - شمالا رعّرج ونال اكو امس تسلا اند دوه ةنانجاقل دل

 ظ ءيلطمزلا اخ الا تفس محم كيلاو أ نيازعور مزعل
 ٠ نيو جومسوب ناكل اك لل إن ار عيجنلرع ارك لا قوس 2

 0 دع انحانلا وذ ةزانللر الا ح باب ةزازإلل ناروغ ْ

 ايري 5 هيبارعيوولل درع مع كيلا انيلاف مسارب عيربزسزحلا ظ
 ّ 9 هزامخ ايعشوا ذا الاوإسو نيلعةش باص دبل وسر أ ورزيل ظ !

5 
1 1 

 بسسس



 0 مح رف ت7

 0 0 ببايزدَس ايودسيملولا
 هلق كملاخو ملازما هتسرعو ال يي ب نييونماف

 تنعم عيعرفزل رمد نافل ٌنِهِساَْلاَق ساعت لاح >

 تراك !باوعرسإلاةاَسِو ملعب[ ملا غيرهن انغبسلا

 نوعْصْيرتَمْل دوور :زاومْيلا|هْوُمرفترح ملص ا

 اترحزومق ةزانملاعومو تال)و تانج اقيزع
 , ايا مسونأ جيبازعيرعس ايلاف ٌترالا |انيلاقت اس وب هساذبع
 زل نعضاذا وضإَسوميلع مسا مئلااكةّيررفلا ٍبيعس

 ناو فوق تلاف ٌمللَص باكرا, مةةانعالعلأدرلا اهلمتحا
 باف نصت :ااونل اًصريع تاك
 ىوصلااب ابَوعَصل ناسالا ولو َناَسالا الإ رك

 طع ةداو زعل وغيطأزع ام اي زامل اع

 تو اهلاعإَصإ تو ميلعشإرصسإ] وديا نارا ع
 انني ةزانلا اعووؤمسلا تب اب كاتلاوا نانلا يصل

 نعزرعسرعيرشر) ازعرعم اياك درر بانُياَةد تردنمه

 مهيقاولاءاصارل اسوميلعةسالسولاادبلافةردرهدإ
 قاشلايلاف مسايا ارحبو ياام ٠

 راب

 ديني



 ١ ريالا وملعطب الل سا ا
 5 يقرا .اهنج جابر يرار ورشة وشم ظ ا
 - يحلل اذ عربخا عرخيتاد اناَسوُبِرماَسهانرئحالاةيسوما ١
 ا ثور ايسوملعنسا | يلالك لو هارب رتاج عمنا ع ا
 لوا ”ادانفصولا ملاوي ةرب كارم لاصإٌةيركوبلا ظ

 ا نصلاو اباه عرار دون يعود لعب ظ
 بوم احمل علا اعنا صلو ومص تبابذاللا أ

 ناىبابعيا) ازعرم انفاس انْيلاكدِحأ ماانبعالاة| مسا ظ
 0س مودل عربا[ دس از وس
 ناانم[وزاَءلظَو اند اولاكف ومو الفالاو محيايلااولاق
 ْ تامل وانأ هربا الات هئلحانتغضيماةيل انفو 7

 دانا نزع ميلا يال اةو ننال دلملا خش ظ
 . يادي هامات مالا ءاواصلاةوتجامرعاواَضلاقو ظ
 هلا هنالرمعُيا ناكومايش رت اهبدو اهيناكسالو د رضنالو -

 للة و 5: عدو |4بو ا ال يصار ظ

 2 ترحلاذ ووسام ناو ىلا :ةالصلا# 0
 2 هوورا1 تل اوناازاو نالوا أ! انما رعوابعلا موب

 ١" رشا والا وإليكم الا ةووريكمع: ءاذرب نواصي ظ
 لوزا وبالملا افتسا حلولا ةريلا 20 ع ا



 نر ءاس اننسئمامإو فوفصهّيواباد اهم ةيحل لع ضمالو 1

 ش مي لت ,ةرمارحا] اةوعشلا زعم ابيل عمت تلافي ع

 ظ ورماايالقفمزل اذ ففصق هاذ وني عمو يلع 1
 ظ ٍتِْرِِنلفوزازيلا عانتارضف بجد ايريابعرللاق دج

 06 .ةايل عاام المر ه.جلاةو كلعيكزلا تبضهلؤف تيلصاديا ]
 كَ هريسة ناهنلا هنا امدح كا ارقملف حر 1 تن لاواند /
 ظ ل وهل قرماب نارك تح وفلاح ان تحل او اديب
 . خي وشاعر ايلعريرمودازكال ارك طارمق ملك نإ حب
 0 لاقفماوتيإسو يلع صال و ردحستااقو ةردرف ابا
 و 00 فباسامس ثورض تطرد :ةريكايرر أرق قانطرمزول اريعّتربا
 ع 5 يان 0 الا ةلةناَع اننحئولي نووظشاَم

 ظ ول 70 ا هوَيلع ول 056

 ظ 5 :ر لاقلإك ٌريرهابأز اجرالا جا بع 0 الاف سلوم
 1-2 ارق ملف خاص روس ةزانجلا دهم ]تووبلا شا .ازص دبل سو

 نيلي اّيلاقن اطار امل ناطر ءازاجر فرن زحّوهش
 رقمي انة حزينا لعوبانلا ناصلا هالص اجرمفلا
 رماععئاريسلا و معاَوساانْيإَو أَ اربي رراوعاشيهرلا را

 انماولاقفاربت اسوم يلإلم هسالوسيٌوالأة سارع ازع
1 



 هر ولا عرحل لا داعم كام

 |! يااارب فلا فمان
 ١ لئلا افران يوعايدحرمااوإمل مزيان إمالَصلا
 ١ ةرنرهللعْواحَأ هباء فاو ببي ديصسر عيب هت نارع
 0 مونت ب اَمْئاَفلإسو يلعب رالصمسإأ] وسرت اعياد

 ظ ْبْعسْوبَرَحَب داهتنازعو كجالاورمعتسال اقناع
 ا يلظفمل رهن عإ سو هيلع الميل انف ةيرمابازابسل
 0 تعرب سوم 5 [ق هرضونا نياق دزنلا نما د أعرا
 ] ملا سو ملعسإولالأإجذوملا ارمضنبسا عيا
 ابره زعزرازجلا عضو م مارق امجرف|هرماق اينو أمات

 لقت بل ردا ا
 الازوفأًةِلسا وعم تورم كنس هربقإ عوف منارهأ تنم

 سارع اس حاوبأةاقا و سي] رح ادب اا اورفاماو رجول
 يارد ا عرعَمورعرعنازولاوه ظالم عتاد ع وما
 فقاشلاو ولاَ رول يوتا يراسل نسبسا اص
 يساري رف نرد اناالولو افا تان ار وشارع
 امدح اهسافبؤ تامازاا سلا اعد لصلا تاركا
 نع رمزي هه" بع امرا رحال 9 بور سر سلا“ دزسم

 ] انما عامر عاشو ميلع سب الصولاا ذو ٌنيلِص] فب رم رس
 ظ . 0006 2 فتاناولسواهطَماَش

 ا
1 1 " 



 نيرا بسب يلرُح ايلا اولا بعاي ارب
 اهسافنو تاانّيارمااعإسو هيلعهدبإدوئلا ارو ُتيلتلاَو برنج

 يمل اقوا 1 إن يالا 0

 بيا عج ايام نسال ةسيسارم

 مويلاوئالا اعنإَس وملء ااًصرشبأل | وسور ل !هربوهيازع ظ

 تاريشش راميلعربل ورابفضفإصلال أ مب جرخو هش تامىذلا

 ربات ءانسيزيعساسلاَو َنايحْْْ]سانْبلا ناس نع ابرج
 ”رمربزمل اكو نجا كسل مي شومان 1
 اولا َماَقَمارَ كٍباصما ل سيرعرمل اًدبعيج امو نورم
 هلوحلإلا ل وعيوب املاح ملا اعارئت تكلل اقم ةزانمارع
 - مام إةنرع إم اقرا بئر عا رح ارحاو اًطزموادلسانل
 لاقت زعلشر حور ب اشنئانا> ٌتاصإ هازل كرعيوست 31

 55 و وعر مسارح لل رعبهربا يرعسيزعئ هس 1 ريحا

 حتسامها واكل اؤيباذلا غاب ارفف ة راع ابعاد اد

 ظ مسالاةلاَم نجاحا ايدعبربتلا|عئالملا بحب

 هال دل عنرةييؤوخ ال يعل عملاهة املا اًريلس|ن الاد

 ال 1 رابازم 00 0



 درو تغرب 5 اوم ا دوس 0 37 17 هدرا ةدجع يف كوب
 ظ  ةطالالن امل اًمهمودداذ هركرت متوماسو ميلعةي نالوا
 ظ  هتساركواركل اكوا اقف نوال لاتالَو سم كاماولاق

 ١ .باديلعامو هيأ هر وللاق ةءاَساورمْعَل 5 ظ
 . طارت رطداتسمش ترانس . نسال ة مالا عاشر سابعا حلالا ونغم ش كلا ظ

 .. الوقت امم نالوا ءارعقاف ناقلم اتا يلعن عرف سل اّوح كا 7 رباك ١ طع بعل دوونو هوبي عضاا ذا هس سلالات ع
 ١ هلوسَو مهأربعويأ هسا لوفيكا سو هدط ساس ارا ام ْ

 نااار شاكر باراثلا امل ارعقم ملا ءسال اف وة ]
 لونان افالم أحجار )ضو ربلعشسرم ظ

 يم كيلنالو تال القيعان ل وذيام ل وفا تكلا
 ال | خي ما معمب ٌدصَص ب مذا حضر يرحم ود درطمت ]

 1 نحاف وجا ٍةَسرَلرإلاو َفرلا حا تما
 نعويب | واط يازعير عم انانالاقوقاسلانبعاملاَقَد رم 5

 افك اجامل ملا يلعومإل بول كك ]راق ةريوصوا, ”ةنبعأََت
 .ججالاقودكديا هاكرز وللا نريرتالوميل ناسا افيد

 . ةتفلاررالام سيئر سلافة توله ذا مدي | ظ لامة علك وليوب تاء ابلكبملف رو نايل دب حلقت

 117 ريا 99996> د يوب وو الاجإلا مسي هبهإهبهبجب



2 

 لم كووإسو مبلع طماط سس وسل اَو ع ةيسر
 كد ليللارهتلا ببايرمحالا تلا تع قيرطلاب ايلا

 ىلا ناسا عر ح اتت ديلا يرفع اهن رحل لركوب
 ماقد امج -هلعإّس و ميلعةسنالص: الصلاة رابهتسازع
 محراب دُنالفأولاف انهرملافو ْحنِعإ سن احو ءامصادود

 ميريلعمملا هئااطسشلا تاو ياعَ مببازعول طيز علام
 كاَحوؤراماهلاقي وشمل امواباهنارء سينا دباس نسكذ
 سواصنو|عبضيماتركرف حش لْرااثنا َييِجْمإو َاسُما
 هربفاءاونن املا دا تام اذاكلوالاهفدَسارعفرد / هيو
 كياسارنعؤاذلر ارسل )وأ روُصلا ادي اورو مارس
 سف اَنيلاةَنيل ل انيق نسل حان رح ارم لاب درب

 . مئيودطيسإ ل ط سال وسر هنبا ارملة تار عل عت نالم
 نيف اتو ناعم وينبع ثءارقوتلا | عت اح هسإ] وسو
 . اهّرقُف لزم اهرب لزناةلاقانإ اطوال ادم للامر اقيرارحا

 اوبسلبلا رتل سار مااا رلانسيمارا ملكا ةلرابلاسالأف ٠ ”٠
 لاكئلااسلاف فسورسسا يعان زج ملااعيالملا باد

 1 : ا ا ١ وش 4

 يلااعلاة هسا عزيربام كلاهرن يدل ب_جلاربعزع تاه اءرح
 لوقا بوب رحالها جا سوددعةهالع ١

 د
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1 
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 ا
00 
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 انااا 511 اذان ارملااَدَملر كاما
 ا ولسغيرلو ميامدز م كريما َوريقلامونالوعنإ عريش
 انيربرب رجلا تلا 3 ٌىسوي سابعا رحب
 ظ 0 !نارماكر هع ريل از عرع
 1 اناوؤل ظرف اراكفرلإل فرم متي إعتال صرحا ها إسم
 ْ فرحا قم كيل ءاناو نالاي ويلا عدل سادس
 يره ورم :راوطوا ا>ااّمسا يلو نيل اهموامرالا
 6 مداللاو نيل جلازكد باراهماوسم كاخارلا 9
 1 دبع نع باهنْااسلاَ 0 اًدحربتو
 دا هيلع مولا ناوربحا هساربعررب اجا بارما

 ظ دحام م ثان دحام نيإدرلا نب
 7 1 اجنتسعربرتول ادعرعب .اهن يامل نيلولاوب ١
 0 | ورح امون مل ميان قرفه رالسو هيلع

 2 منراج لكون دمحابو ننال ييرإلا و ضيم تبان
 | |ىهلسيم منك ول وآلِ عَ

 نمجلابعرع باس راكد ا0لعسْنمج رحل هناربع
 ْ وع المهتأل وسر ناههاربعتيرباجز للام نيكل
 7 انجاز امبآل وفن مرحأو هبي دحر يللا نم حجرا
 | همر انا ذودإلاٍ ممر امدحا ازبامجا ناقنارفلل

 ا

 ُ هووع

2 



 مكرم تل /

 4 اروالا اريح اولا ول يرلو ماع بيرل ورهبامربر وربما اد
 4 ملعْساإصمَسال وسر ناكيلاق مسا دبع سرب اجزعيعرهرلان ع ظ

 ليلا هاذا نار اخ ارا الوم ياسر
 لات حاو رافع هناك باجلاق ساس ريللاو همرق 5

 1 + انو اج عم نرحل يمان نس
 رارعاملاَق بٌّسوجر هلئاربعن ليغ اسدجرتفلا كرش شتملاو

 5 موميلعُم امج! باب بار عيتمر ل هرعنلا انا ا
 عال كءاعرحر محل ال هاةبحل الدرك سامح
 «ةرلتالو اق زمر عتتالو | هر خر معنالو اهالخإ عالم 4ينم
 .الاطانوتواتماماطنالالئامالا نراها ٠

 لالفؤانتو سواد وسلا َسوديلعْراَِسْءإاَغ ةرمرهونا]ةورحذالا ظ

 يمهل عسب تتم مع[ ميز لعمل ذاب 2
 مهي وي كربايغزازعرو اطرعزو اهيلاكؤإسوديلعشسا

 سارعي 1ع يحتل رإل اورام كلل جل بتنا
 لمسأل «دالالاما سنام تنفى ذشت . ْ

 ”حجرخافهيرماف ديره دا ام كسفاماٌرعإسو مللعيسا ٠
 1 ادا سببلاو مسير نمويلع تكنو دن 0

 هاو ةيإادو هر هوبا أاقو ٌيِِسلافاَصْض اًسآ عاني 5
 هيفا ههالوسرب هاربئرب امل اقف نامل ئسو يعم



 ظ5 الصوب ندور سلات لدم مدان
 - لضفا ئيْش اتي ادرس املَوافاكْم مّسسف هائبع ظ

 . لاقلبلا 21110 انيخاشلاك
 " لسوملعشاإمولاباصارمإةيزملداؤًالوتسالا نارام
 | يعن سال وسر عل ءايرج لرناالذاو
 | ليفلوا ناكفازهصأو ارب لئاوخ مصوتسا و ضفاف سدح يلعباو
 هجوما رح سمكرأن أيضت بتمر هرقل لق هحينتذو

 | نؤحأت نحو اربعه رئعمومويكوها ذافرهسا تسرب 171
 ب وعلو جفا وتستمر عساني قوس دعما -4

  ملكفو متاع وش هن جر جاو حوش ِثطْيملف ]دن رفا عيرتذلا
 ُكلااًانر تاو انرمح الاف رع صين قتلاورللا با «بالبع

 بمنرربإعللابز بان نااببوعباهتتأ 200 اقع
 لوا ناسلا ب عصام !سوويلع سال اك اذمسا
 اناا وردا هم مرا رهدح [يلا هلريسااَذاف نا ارفلااحارتك 8
 1 ١ تاب مست هشام م( برم افرع امجالوم ]تدع

 بلا عيراولا قامو حاإسااذا اقل

 ا 4 0 كيمو نونعصتسلاموبا عبس أ رع

 1 0 نارنع ادي الور السلا



 جمل باج عبر معتز هتادبعيئرزملا ديور بحايره لازع
 ه بحلب ورحت قحداصن أل اطهر سو دبلعش اهيا 1

 قوعتبراول كلو ابصُنر .اًيراقرفودلاغيبمطاَر عن آيبصلا 'ز ظ ١

 ؛ كوسيزاهشناو ايصال مهيبزيسد هيلع هسا كيان ]
 :لوس لل نها اقف داس نا ميلارطذ إو يسن |لمسا
 سال وسي دييسأ [سوويلع ربا[ ص ولا جايصي الاف نسالا

 ٍداصْيَاَلاف ىرتاذام الاف هلسربو ساب كمال اةودّضْفرف

 مالا عالخاَسو هيلع[ .ئلاز اقف ٌبذاكِوُد هداص هوشنأي

 ٍاصْيالاَص بعل م تامرَو فإ[سوميلعشسإإهئلادإل اقرت |
 بص اهمال وسور معي ]انف لق دخ ناسخ اقف تلاوه 7

 ناوديلع لاا نالسوهياءُسارَصْسالَو سل اقف مَع ٠
 نانا يرحل ئحملايلا ونيف لل منسالف يلم
 داس اهيولا] كالا يملزيؤلوإ سو ملوش السما وسر لاذ
 : لاو اكوا صْنأُ 1 ارينا فاش اببصنم ارم مساند

 ةمزمر تارقوز مروا رمرأ عك مل ةيطفو خضم و هوس و ميلعشدإإم

 دامضال لاجل عرضة وهو سو ديلعتسا الصإوسرداصتما نا
 هيلع ا م ا 1

 لإ اوبر وا هرمز وضد حسبلحُك تعَمْلاَفوَنلرنولمع

 لاري ريس اهح ةزمررمعبل فوة صعو وكلا وا 8



 قلاع دوهز الغيار يازع ٍت اوين اود حانت ا
 ٌلوَعف هجوحنإيسو هيلع أم بلاد ِفصرمَفإَس و ريلعمسا اص ظ ا

 قلاب هناي مااا ةم هدو مو جيل طشوإ سام ]اهو سابع
 ىزاامسرإلل ل وهومو سوو هابل جرح. [ساف ا
 انئافلافنيسإئلانمسابمنلعابسرانلانمدكأهزطا 020202020200
  انازيعمتسلارمداواناننجا وهدرب| بعير ٌتيْششَرِدع ظ ١

  لاكييشاز لاف نايلاومااسح اسلازمجتا«ناراولارم 020004
 ظ قادمون اوؤوسل ول مياك|غلصن تاهت نبا دلووعب 70
 داو ةصاخهوباوارولسمالا هاون راع مالسالاةرطقاعرا : ١
 - زيلع[ شتالو اا اًصرلغإم ]مسا اذامالسإلا 'ارععمتا "1 ظ ظ
 ا ىلا تريرل» ةزرمابازادطفس ءااج ارم: |هتنم > ا
 ظ نوع مادو هراوباك ةرطقلأ سلو نالا ولهما سو حيلع ٍ ظ
 | ماج ماهي نوبل همس ىلا وناس 00

 لاق ذاب عار ةدلااهليانل ولاول يرموالوف "ا ا
 | نولسوباز وتلا ني غرار عدوي نربخإل ةمسازبعانربحا ظ
 ا اماسووبلءهسالصيسا: وسلا ةربرف|باز ان هولادبع 00

 نا وادبارسوا وأ دوه ذاوباذ ةرطولا ]عدل ونالادولويزم

 ما” لوفي اعرجرم اهب نوس له اجر بوما كا + 7
 نو مل: نيلالل ذ هول لبرال اهيلعسانلا رؤوس ةرطف 0

| 3 



 يسال سا نا ااا ٌ

 نيرردسورنيلاة بانا علل هعفلانانالاف مهرب
 هلوسرماجةأقولابلاط ابا[ نا هربحأ هنا هيبارع بسلا ..
 نيةياقاس همانبع ]وجلب سيجودإسو ميسم سنا ظ
 هلال كاب ايدل وميسي م سال وسيلاةورمعملا ٠

 4 ابو وال اف سارغاوبأل رمْسا رلكمساالا
 سوس زيف لطلادبعةل نع ع تاب اطابايةيسا. ٠
 ٍبالاقَوحَملاملالل ْن رادبعبو دلع اضرب سو هيلع ا

 رزراال املا الل هز ااعاد طل ادعولي اعومن هلك امرخا بلاط
 مايلي رروعتسنال هل واما ّسو ميلع سالم سالو لاق 1

 ديرو با ةيالاوتلار ان امد راح وز عسل ناكل
 .نباعارو نا دس هسا اديربوو اورششلا 0 ظ

 غ1 ]1
 مجنئملاقو وواجَح نوحظمز يعرف ب ِدرلاَوُسو ظ

 ابرد دمك جاور فعول افا ىةِخراخ يروح

 7 | |عّرلعسعرباراجل دو ويل ترحل ذ هر امالاق
 و ءةايرعما رع هالازعوب وعموبا|ئانيا اقوع اس د
 اهيا يرسل علا اضؤبازغ عمابجزلا ٠



 ا

 ] انوا وبلاريزنيمال ن اكفاصرحل ا سْو ابْجاونايرهيل
 ظ رزق نفعت اسم ةديرحزحا وهما بساكفرشالا ٠
 فدا هطلإق انه ٌتعنصإل سأ]وَسربا اول اور

 17 هياعاد وقع وريف عْت راء نعوم بالايام ايم
 ظ وع ا فرشات رمعيرو وبلا تارجلانوحرعرلوح ذ

0 | 

 . لاكْرمع ا هر حن وح ع نولي رول[ رم جور مو دو درصم

 ْ يلة لاري نع نيرمسروسنعرو هع جرح 6
 ميلعطما ميلا اناتاورقرعلا عب 3 ةراحو انكل اقدر عسا
 هترعح ك كس| ع سلف زد عمو مو حان زود و لدفن ]سو
 0 هب 37 بنكإلا 2211101
 رفا هاوس ]يلام خلبعسو أ: ضب اروالاو
 ]معلا صيسَم ةداعسلالهارس نير اكرمت | علا عدو ان |دكع
 ليا ارسمس واع هاماسزاعرماماو هداعتنل ها
 ظ لمااماو, ةداحسلا | قالعل نورسببف هداعسلا لها امال افةواقشلا
 يفليفرصو عاد ءازماماقأرفو هوَذيلال عل كوريل واقل
 نرار ليرد ابل اك رسم ارجل لئاقؤ ]جام كتبا الا
 سومه مزال كلاب تبا نعول اوارغلاء الا



 لف !ااكومهانعتساد اراها ة موج 720
 اربوحأ م لهن جاجلا فو نابؤوب درعة دك شت 1
 ٌكاخاضانيْساَم رسل انه ترج اني ا وز نعم مه اخينا ظ
 لق رجل دريدا كلاود قمل شا جل دج ناين

 اس هسنؤبل هيلع ش يرحم سم يبت قرب مسالا عندش :
 تاز نيم ا وباائيلاَة بش ارا اف نايلاوبا
 ر كزلادرانلاد اعبي 5 :زلاإَسو نيلع سا مولا 1

 امتلاك الصل زمر ا تارانلاو اوه اهمطن |
 ريك وع 20000117 ودنا
 ٌازعمسا ربعي سارعي بانو ارعانءرعشإلا ٌءرحلا#

 ئدلولج تاق اهسانبعتامامللأق هلا الملا نيريعرع بارع

 ظ هدام وسر اهني ل علميا سو ريلعالص سال وسو هل

 ازرأه وبلا رقد كانط ل تاسإل ويسر»ن ]وق وبلا تديوإسو بلع
 ظ وو تاس وسور ماوكمبل ذرعا دازكإنأَو

 ,لعإلا تومْحأَ ثريخش الا ويلعتردحا املفرهعابؤعرخ ال 8

 سأل وسو ملءاضو] و ايل درا هارمت ا يبساع د دز رناكا ظ

 ةاربرمن دال كنوع مال كوم وهيل إإَص 0
 نوب كرا نو ةمافعو وقلنا 0 1

 باب عا هل وسر ساو رِموإ هيعمل واعف ار» فار



 1 يفر علا عال اةبَعَس انام واحتلال عسانا 1
 ْ الفا ارجل علعاوساف ٍانجاورمل علل هناا عملا
 حو اذمأرش ا لعاوب افكر ءراباورممبجوإَسو ولع وودالص

 ظ سي انما قف تحوان نعناع دالي ليلا 0

 !”رانلمل جوهريا انهو ولولا تيحوق |
 دي نا ادازمُذو هاذا يافع. حمال بأ ا

 | تلكوماهم عقورف و يرلل ثرقل اة هزيربنب ها ا
 1 اريحاهجاصإءىئاف كزانح مت ردك معرسأ مد ب الحلانيرتعلا ْ ]

 ظ
 | سانا سوملعةساا]سولا] ذاك ظل اةريمولا راب يحوم ا | تلتفدومالاوبالاقف تميل ااه جساضاعخ افلاام كش 0 َتِح ورمل ةفاريجاعجاصإعْو إف ىرحاسرت ورمز تدحف هرمعأ 7 7

 انفو اك مالت الو نافل سدا > حاربوا ءل دهس | ظ
 وباَرعلاٍجام تنابرجاولارعملشول فين اسوان
 اوت اولا دارتعت نوللطلا ذا ريل النمل وقرا
 سارعوا نوما باع نوزجيوولا فنا اوت خام مهيربا

 ظ نيترمعتزعغس رك د اوقوقئرلا وها و ناوملاوعّروهلا |
 تازولا وسرور: ق ايوا مل وقريب بازعيلا نو هورس ظ

 ظ ردشارو ركل اوظدا معاتلا وعي شعواورغا هلكت يشر . 2
 ' ةيتيرعمزابتر نوفل ع قش ري موحد ح باضخا 1

 أ

1 0 9 

 ؤ س

 أ : /



١ 

 با هرب ولماذا اولسوي هنالصزبلا راي تبارما اع ٍّ
 مسا يب هال ذو هل 'و اريام الامل النا 9 17
 صالون رعاية سر امرجتءالالوعلا أب ومأرب أزلا 0

 دبع ايدرتبلا بانجو تازئاوسا نزلا هسأ تن ارو انهي

 0 9 نا عانينا منعا ارا ومعبإلاك
 مكرعو انةرحو لاف باقل هالو لع سال منا حاالاك
 توب لاوس عمات ام فاتاوم اوين

 ازال: نولعل م شاإنسو هيلع 0

 اكرام اسحقولا خالل شالا سوى حيا] وداد قا
 مايو وسر سارع ٌتعدمالا ميل اككعُنب نك فرمخا 1

 سا كذاعا اه تارت ربقلا ب بارع ركن | ملام ةيدوع أ

 بازععإسو لءسإ] دهس و ءْشاَعَ اا سرتلاانعنم

 للصسال وست تارا هياعت :ااًوْحرلاءازع ملال 5

 : بازعور غدانرتولاب انكنم د والا و للام

 نع لوربحللاَف قو انا نيو ءارحوح
 قل اب ثبات 9 ءأرمزلا سو رغيف 5ك 275

 ١ رفا مكرر بيم سو ويلعفس[ميمالوسد |
 رعايا ديلولا نفاع ارحم نواسملا جوت خرا ذ املقرلا ء
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 ارو 0 3 ٠

 و ور نازك هازل اناا ازعَدُد كد اكرر يعس اني وإلا
 أ واج علو قو عضوانا دل نائل

 ْ ا 3

 ' دبع مارا وعن ول اناس و هيلع مان
 وقم مدل اناربارقر انللرم كرعفمالارطراول لانكواوسروءبا

 تكا ءااسرفاكلا يع :رحلا
00 

 1 0 0 ا:مقراطبن رو يان
 ده ام

 لاعبا زم يخيف بانعمزوعتلا تايريلقتا
 ا 6-0 2 21011 نَوعَدد حلاقة عسا ظ

 اسبحورووإسورلعمسا اصول جرخل اقورامنالل بوبا ظ
 ظ هس ارد ذم ول 5 وص عي
 م ىدتاهياصادلا نب ديعسرسرلاْخم سنا جرحا فا عوسع
 ظ انام نإ ساس حربفلاب ادعم ”دوعسإسو لعل مول :

 سارع سالوسراكلا ةربرهئار عسي ارعوع امن اكمام
 - نمؤرانلا باز عصوريملابازعربلب نوعا قاوألا وعيب سوديلع
 ظ لاق سارح اَرعنلاِ الاويا انو تاملاوارجلاَّوَم
 / لو لع طالما وبا ارك مسيل ثلا نؤعا



 نيمالإ عمر حالا اسحل وبلا يإإربلابانع ب 1

 رايرإل دع[ و هيلعرس ![مئلا رهط بهن مار عسو الزعيم ابعزع 1 ٠

 ناكمامُم دل البراق مرر منابرْسامَو تابدعلا مهام ظ

 الرا دوعيخا ملاك 2 رم اكفامهرحا اًماورييلاَبعس

 باالموع مضمار ةةلعامهم ياكم غنيا سك

 اسرحتلاو ةارذلاب روم هيلع صرت كيما ك بناناسل | ظ

 مالو دنا لعب سارعرع ايريس

 ةانخلام كنون حيلعيضرع أم "١ ذاكتحان لاكإسووِلعسِإِلَص

 ل انلاز ا, ماكنار مناد ميِلإهاْنَاكْراَيَعلاَو
 فكك . .ةهنلام بش طق حكرمقازه لادا انالما

 بعسِون راع عشالا لاف حيف اح 7 ,انيملا اعتياا مالك

 مِلَساَصسا ل وسولاَةل وهل َيررللوبعُس ا ظ
 01 ناومف انعاا !عّلادلا اهلبَحاَد ةزانلا تعضواذ دالّسو

 نوشزن نناايليو امد ادري اربع تاك او ورق ورق تلاق ِ

 قمل ثاشالا |همسولو ٌناسنال ا :اهتوس عيساوي
 ملوولعسال 6 2 2 لع عسا
 لخئواراناس ب تيب اونماسمارا ولازم يمل ناس
  يرزعلا دبع 0 0 'مربأ ببر ويحب اه
 السلا الزام اسومياعةمال وسر أقل ا للانسان عربم

 يا



 هس. شه 5 0-3

 ْ || ياها عي دعس زر دفا رع سانرشالافسانع ظ

 ٠ هج يلام شارل حداالا كرملا|وعلسوأ ا توم

 ْ ع | ابر يرعزعيعس ايْلاَق رر ولاوما ارم مانا
 امنوا ن اسوميلعرسا اصل وسر لاك سرني ونامللاك ْ
 1 1 ثرأ رلادالوا !اكلفام تايب

 ١ مارا ينإل دالوارعإسو ميلع,سارصمشال وسو] يلا
 ظ رشا مح الاف نايلاوبا سعر اماعاوناكاميلعأ د

 1 ةررطأب عمو ناَكلايرنَُس | طعشرحالافع ىرهزا
 . نإلباوباخاسب ا نرسل يدان ةرعاسو ملءْسإَص
 دانا عر رافازتك ةزاارع يذبل ْناابلاَقم دا ارح

 ةزباق رنا لعراود دو ملا اتو ميل شما يالا ةلاقذ ةربرش
 ا عمدا ]مل خاتون ارو ءادو#ب
 نوه رحاس لاو لعسا نام انرح اد ارا

 المي رواش نال ةيكارم مبلعسا لهل ناَكِلاَف برع مس هرعاجر ويا ايلاَكمياَح ظ
 فارامأ انف اموبانل ام سا اسامكل ونيف اهضفرحاى از نأ
 | كب كب اان ملإلاآ# :انزئال 01 ادإ ةحال

 0 7” بيل

 ا 20 ا دع "انتو نمانإو 0 ربرجم
1 

 ١ هاه مباع

 ا 12

0 



 صيف نوعبت اهم رفرش نو ةلشز مالا هديل اوت

 ل ا :عاتفلطناو ىاظنا الاف انهامت تافالش 01

 مساروب حرس رضوا رش وساع اًفاحرو
 ل رنليوحان هيلا د ردال3 هرخارل هلاَولْساَف 1-

 نإلانقلظيا قطن الاقانممُتلقُوَي رصف ىلا حاحت وهارك
 بْرَفااذاَو ناي وم ١ ةراغملل قبض هالعار هن م

 ”لاحر اهثدايثاوعحر تر تروج اذادا وحيركيزاا وداي وعفنرا

 مريع حافل ا ولانإالات انهام ته ارعاست 0
 رو ن وره 000 اًفطسونوماَك] در هكرد

 يذاالقان ةراج مريس ]هير كاشي !ومواَحْنم 20 5

 ٌكِيَحمدرف مو ٌرجلدرلا اعد :ٌيِيْناَذارلا ذاَد رغنلإت

 .. ام ئلق نادك جت ضرحج موف يزد يلا الدنا
 يطري ٌمْحَوْصورلا سايح |ئفلطناو ىلطنأالاةانم

 زان هيب دين رجلا ام رياحراذ ذاو نام خباهصاؤو
 اهفأ سر حاف رارلاراَدْئالْحداَو رضاك فانعصف امو

 اف ,اهنادرحأم ؟ناضف اند ن اشو جتا 5
 ناس جوس |ه ا اور كح اما م دىالخذ | هر
 301 .امنالاَق ثباو امعو ارزحاق ايلاف و طي
 مويا عن ف ارالا لوس مفر هرللاب تدع بانو 7 لاس



 ا

 ربا
 ظ أر اوزيل 5507 ل املأ زووم اربيل كدليل

 5 اوما لام باو هجر زا اًورلا مويا هيل راملاب يا

 62 ااوح ناصلاو مهربا ركل صقر لاو ايرلا) ارهتلاو منَأَو
 هلل هوا الار ادلاهرانلا نرمي [يرانلا نفونيدلاو بالا
 ظ لياسازم :هنريبعانأوارهتسلا' رارفرارلا هانا نسولاةءاعْزاد
 كولر تسلا دالإك تاكا وف داكار ٌسدقرفكَساَر حئراف

 نان اكتساولةةابكتتل كم "م كلل قي منإالاق ىلع |دازاعد
 ا موا سان الع اسر نالارونتو وم 52 5

 | مععاوز انقر فالك كن 726 ُمَسل اهعميانعواسع رع

 امييين بانا هنالك اقإسوميلعس اهنا
 لس ييِلعساحسأل وسر قون ونيوا4 ل اقدم 0 0 سبب

 | ومال اةَنمالاْ مونت اق انمرمومئاق لاقيت الاون اَك

 ناكر هيو ضر راكد لعل افلاام و قام

 3 اير وملف يوملعا ةديزوا انهي وئاواسعال 3 نارتعُ
 فوم وهاشا تلا رجلا وحال انلاقَوإ 520 6

 0 محبس اش قنضذو اناللا هلل يئيساوح 3
 : ريخال اةرومحئ مع ايلا مرسول و ايلا
 1 اكالحر نأ هنا سارع ورع اتم
 ظ . تدرشزا ردا اخد تقرت إنو ا اهناواهتنإ تلاوان

 ب

 - هن 2-ي
 هيرودس او

 مررادوا 5

3 



 دوي وانمملشا يلا ات كانوا
 ظ "هل ٌتاحاد الحراك ربقا ربك ا وزعم ومو ايهعدسإايطر
 اناوما اهنف نوكيا حا هد كنانامك سف د هنري

 اعلا برجر زخ  رحو 2 انمي دحل او |رعس اايدح

 كاف متنا ورنا نسم ء|برك د فانيايكتاورسوبا الاف

 مولا انانبا هضرمفد نعل سوميلعهنبالضمسلل وسر ناك
 صن سا طنا ونا كامل بام ولاطبتساا اًدغانإئا
 لالا نيام سان يبوماس موو ذوو
 سو وولاء اظرَشا] هوسرلاق كافة اعز لا نبةورعزع

 روبقا ْرَعلٌىراشلاو د هيلا دبإعل سرة مل يلا وضم
 0 ا قحوْإَنَح ونار ع ُهْريِف رانا ذ دالول حاسم هربا

 7 :[ويرل ةرزرل اب ةدرعىانكلاةلال عوازم 1
 نيدسعتاع وبا ائبحاَلا فساد عانربحالاق ء!دقم با ا

 ةورت ارح عسإتسو هيلع هبا صولا بكار قناه هنرح هم دار اولا

 سس اها مماع طا جونا طقساملاب '.ءةور عساس العا لاق

 وعرف فام ووأ ثرش هبا ئاوذ حالا دع نيرباولاز امر
 قحلل درج ارحااورجسو امس هيلع اولا ”مرئاةاوطو
 رم عورفالاو اًنإَسو ويلع بال مولا 200 سا وال ةورعولا اف

 رمال يزل نيه د توا اهنا حس اسرع هبارعوإدصعو



بريوناك  امهتاط فوك
ُس الاف م واسر تاوسدلا 

 ١ نعوع

56 

 00 ندورمعز ير 00 دبر بصح 6 2 هرج
 ماما ذا داركم اَسابعال قناطر هرم ايلا 2 28

 نآاهلسمءالسلاكلع بالخل معاش فَساعرَمولا
 ينالوا دالف شل زير كَلاََوجَاَص حرفا
 ا رمةيراكالإةر نول باكا سيدال اف كرل ملا[
 معن داس ماواَسمِقولجلف تضفاداف جيلا ةنميملا
 1 باشراف دورا نيود دافي ثد اناكباطنلا نما

 لوصول وَلا اوه مرمالا | ويوحا اًدحاراعاالنإ
 ةفيلئلاوضيرجن |وماكسارمإٍضاَ مهعوفو سو ريل ءساصمسا
 نارام لط العنا معَ اوعَتْط ارا م

 لاتفرامتلارم بانميلع لوو نصا و اٌننعَسَو نوعي
 رق اممالسالا مقل لل ناكرس ارش زمول ايا |رْسا
 جار ابونا ءاكاز كرس ةداهلا ترد سادسا مَ

 نيلدالارحاولاب ىرع ملال سوا الئرعالاو انكر ذو
 8 انااا هيموأو هممت حمل اهو محول رعت نااح

 دب دصوأ 000 6 ءانسو 1 يللا نامسالاورارلاو وبنين 4
 ناو ر يبو لاف وبا ءا وسر مم دورس اوال ناومعارو نمل



 دال وبال توميلعةسازمئنا اف تااكوت ارعرما ب عمالا

 ناو ةرعرعاو ربل جلا را عرج اناومرَق ةالااوَسفارقتاَف

 ]ضان در عالازعرسو رفا اببعئ مسا بع ءاورو بسعر ظ

 يقال واية رمح رع أرح مارايك ١ تايثمالا رع
 لي او الاقراربابنازعيج ندعو ةرئ ورعد حلا
 - اح بوبيان تتح تار م وبلا راسل اًمِإْسوملعَسا

 لوقو اكل ايوحم باب ا رجا متامنب هادرلا

 نينسوباٌينجربابعئالاقوٌراكرلا اود ةالصل اوهتاوذو رعرسأ

 اصلا واكرلاو مالصلا.انرما.لاقق 2200 ٌترَكِراْرُه

 00 اردن غيلخُيم اهضلارم|ء دنلام تا انيلاف

 ميلكسارصَولاَنا ارباب از عيسي ازكقيص نيس دبعيرا

000 

 ظ مح لكلا نأ داعيا معدل انت نمل اًزااؤ اهم ل توب 2

 2 وسو د أو ظ

 ايام انس عيل او ناقص دويل مرا

 2 2 ح ]' تملا ا!صراللا الدنا ا

 الوأ نت ملا راسو ميل سائقو معلا

 2 ان اكرااووتوُو اصلا هنو ايوب كرت م



 ظ و وانا عيو1 طري .وم ]سامبا هنادي لمعه -و اوُيعردع املا
 غ عماناليوفعرت زجر وك نامل انهما سو ديلع سالم ازع هع

 1 اذ عسا السين امعالاة وحلا ربي نبتت
 يلتف سو ميسي ياسارعان | يرمون عر داع
 الملا متو اس وبل زستال سا نعي اذ وبيلا لحد ملاذ اروع

 هيشورا وراق اضم موصوةْسوزملا هال ايدونوٌوللا
 ل ارا نور سبل سو هلل 7 لالا داملف ماع راال

 فرحي نايحياريئعرعكدم رار اره مارا 1 المانع
 ظ ند ااا حاج اد اريإَسو لغسا اليا انععرزوبا
 لي العشار عرفو مزق ويراعي تعمل ةهرمج وباي اق
 انش داَحرف معسل 77 ع انَمآَنأ سال وسربأ ول افإَسِوميلعسا
 رخام ابر ضع مار رييسل اناا الخ انسلورد مر افكلشو
 ْ نابل اناا ددأترك مالا انا سريلاا وعين ورع
 زلدلاماوإ وا ارله علسزوعو مسا ملاالا هلا الأ ةدامتسو ساب
 اول 3 اوايرلا نعمل هاو تأ ءائرجاود ءوننا وول اسآو
 را ّآ 1 اميالاد ميزعناغلا جاب لسلا3و كورلا
 نع رجا ُ ئييوشانرجالاق جيانا ناولاوب دج هيلالا

 9 يربو ن 0
ْ 

 ا 0 | لا كو
00 



 كال سوميلعُيس مهيار فو سانا انيك مّلاقن 5

 هولا نينممتيزف أملا زمض ساالا هلال اول وهو حرانلا لئاقا 7

 اللا فر ناناكال هاد اهكرس الع مباسحو مهجبالا

 رافودوباوماكأق انفو ولهناوإإ لا وح ديلا اهُءاكرلاو
 ' وعام مرمية اهعنيإ كرجل لاو ميلغشا الس مال وسر ا ظ

 انالكستبا بايمن انوي لَم دص سا حرتيرو ناالا

 تيرا اق مئاوخ اذ َمارلااواو ةالصلاأوماق واوان اف ءاكرلا

 دعئربرجلاة لاق يزعل عماني اقوا ردسي يندح

 لوك ااانناوةالصلاماق اعإسوميلعسيإإ جيلا تيبابوسا

 نور سر اًوإَدو رعت وك و هاكر 1 جاما تاباسإتل

 2 ناولاوبا اسرح نوزكتوتلا اما مورق ءاوميلا هضملاو ٌبعزلا
 نما هعارعرأ و انزلاوبا اربح الذ لمسار :ريحال اة عفان ١

 ميلا اق]وُع هربر فأما حست هروح جدلان

 اهتحا كنف طعبرل وهاذا :ظايرمح لءاهحاضإعل الا ايازإسو

 اهدار ادا 6 راجي ءاوبحاًمْ[ء لاَ 3 اههانخابْواَطَت

 املازعلةناهقجرموزاتامنورتن و طتنءاهفالطاب هاتي
 ل وُمِيمر اع , اموت داعم ملا مونمأ' دحا قاالْوْلاَو 1

 وشرع ءاجعيربعمارالو يؤلف فلا لاما الل وقافزيعإب 1

 هسأربعرب لاس ثق يرزلالا ومار خاب وفر هل
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1 

)| 

| 
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 رح

0 
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 راع ١



 اعاد نيسابت نمجرلا بلع 070 - 575

 ص ريل الصمم لوس اداة هازال 1 ل
 | 1 ال موعولا نمل نوع اكزد وي| قالا انام
 أ الاماناوق مم دنع هيتس ولحم ولاَع وس هقول
 ١ ار يدا امم اولا ن ولكن زل نبسإلو الن 11
 : ةقضواوا جن 5 دامك اقرأ سو ملغ سالسؤلال وعل رس 7

 ل انعراهننر|زغرت و يرعب ايلا ريعْسْربِب يسر ا انوع
 لور ئفربحلا يلرءار فر معن سار ع عسانجرنجل اق]سإز ١
 دوي فافرتلمرمعتبالا اةزكضعلاو صْرلا نورك نمذلا وووسا

 اهعحل ؛ارماامل ةاكرلالزنت نال مانم ناكاميامل دوق انكر ْ
 قيعاب ثيعشان خالق ناو تحيلاوم + اًرهط هسا
 1 :نلقرام ربو رمز ار ْبِفا اوعو جيفري ئاذ يع
 لصبلا لاف ونليرعسابا ع 2 ونار حلا قاب هرامبو ع هيبانع
 دو :ودانبالو ةقدصفاوإ اريج نوداوهريل [سوملعُسا
 اند منه ماع ارح قرصوسوارنج نود امكرساو مق دَص
 ٠ 2 كقفرذفارانا | ذاك ةزترلاب تررمل اف بهو ندير عر وح
 ذ رار جب وعمو انا رتخا ةرماتنلابث جلا قانه لاش دارنا

 ١ لما كارا قيوحملا ربا بنوا وقتنتالو هتضنلاو فصلا ٠
 1! نويل ! بلو لب ذؤ دلو زسناذف مهيوانيم كرنك ذف بألا

 ِش
7 0 
0 

 2 ئى
8 

0 0 
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 قالوا اكو جس انا كعَركف سقف يدلل مدن اناا تك
 لاقامرف تلف تح تين | لاقكت 00072

 نايس او تسلا يشعل عارم اول لريال انهئارما
 كيلا بيتنا افاعئررالانيلاقاعالارعا لاف

 اماما ةبضانسانبخالاةروصن يس |يدحو ظ

 لاق هند بني امحلانا اريئتسلا؛ اًاالعلا ُدْبعال ار رجل
 7111 اجمل و ِباَيلاهرعْسلِإذدَح ]راجي رام رالي ل

 دس عض وبرج اذ ميغا ظن شين الارث 57 لس مولع
 نحنا ضعيرع ع حذو و ميك نجيح ميلود اخ

 لووول لفل 3 'مكذ ارنب جدت لحم خ ع

 يرااومرأرالا معلا رااَل نات وهم يرداال انا ربا
 دذالاي هكا سو تلا اللا ايس نواس كال 7

 لص َوسْوَنا ىراانا و ناملان قناع بل الوسام

 بحال ثمل نا 534 اهلاقعتلقمل جاؤوا إو ميلعما

 الا عع امان ولفعتال الوهن اد رشا ند ونال ااًضْد

 6 .ايإ-فرعمسإ فلاوحبي درع هيتس الوأو ثيلسا الم مهل دال ظ

 تسكت رجلا يعس إعجاب نع هحوفح#للقاقا 4
 - ؟افالاذحال ل هيلع مش امئااتعلاةد وعسل رع

 بنو لحياة وول دلع مطل ضالا/انأج ا

 7“ / هذ رج رج

 1 لل ورلا



 8 ها

 00 لاعب رونق ابَرلا تاياملعج واب

 انلالاملاو لرش طيزباو همر افون ميلعبلا دل رسانع
 . هاونل بط بكمالا قتلو ل وعرموقدصْسا]رقنال باي
 1 الضاوي خو ورك وثاحور رع

 ” لسا ءتاقدّصل انرئومل وْمل برط لكم ةرصلا,ماب ١

 راكان ومص مماقارت تارملاّصلااواعواوسما اسد انارئارإمعا ا
 1 رييمْرب هاو رع .اسرجر ورع مالو ملول سررت ورحل

 >نا مشادبعنبا وه رجلا نبعأت لاق 0 ظ
 ع 3 نعبر عزا

 0 0 ملعسا سال وسير |ةلاق ةينرهش لع 6

 كالا اكلامدلا رمال تاورا ولا ءحالاهتلارَص

 بس .

 1 [لضتماناع تطلأإلا رس فنالو بطبكم ةرخب] دع
 ١ مدنانإ لس نكن حول ١ حا را حاصل هن حلرود
 كارتباَسن دبع ير عراني ةراارعاقر والاداب رباع واس
 مسار نثلر 2مرمنل ازيإ ص ءاور وإيسو ميلعمببا | جوا از عزيرم

 ,بمابإبسو هيلع مال صولاز عرب ره غار ع لارا

 لانس صمام اس دح حراق ةقدصلا
 5 | 0 وهل سو يلع دل | لابعاد هاخشعم

 ! لحل لوس اهلي ز مرج اد مهر صب ]لإ شم نار نايدناو
 ا .نايلاؤا ايدام ) محادإلل ٌموملااناث 0“ ارو ثبجول ْ

 ا
4 0 8 

 يل ١ ا



 لان ةرفا عز دلارع عرعدأنر راوي اة هيجل 9 1

 طفلا عبر قع ام ومثال إسو ميسا الا

 هيضرعن نا لوفش هضرعي رح ووفد ابقي لالا بورن ح 1
 ظ مماغجب اياقبا عني يعمق بعل نح هيي براال هلع
 ؛ل<ئىدجلاف بهاج وباانل ارش نين اعَسانر خلاك ادبلا

 لوسردع توه مان يرع حمل اةياطلاٌةفيلخُب

 : الو يللا اوك امهرحا نالحر هاب إسوميلع ياسا ظ

 ليلا حطقاما ل سو هيلع لوسلاذ4 لب افرام ]
 .ملبعل اا مادريت منلارعلا يي كلتا ار تامالذنأ

 ميسا ةيمرعالو ةيمنولا دحاَو كول وح موال ةعاسلا نا 0

 مل مسن امجرتالو باج ب حسو هيرب هارب نر ذحاسقنل
 3 وس لبا] مارا لوبا هيما كتوارلا زلوم 3
 الامرن «ام هلا نْرطسْسَدانلالأير الف هيسرعرط نو اوبل

 اسدح ةيبلطَءاحَم درا ةرعقتوأوران اًمارحا نساك انلا

 ايم ةدربازعربريزعزم|تاوبا ايدالحلا يدع
 زلم ةثرصل اند[ درل اؤوطب امر سائل | إعَر لانو ميل ظ

 يق انلا ارواح ناو لان تام زن

 ا ليقلاو مرهق شوا اًنلااوُما تثئاناشلا 7

 و كل نوقفسزلا] وزع لوقو ةقرصلإز



 يوتا دع ئا ومن[ نات وبايرن دياب |.
 ةقرمل نا تازسامألاك حوعسيفارعلباو رار كرا هع عس انا
 1 قرف جراجو ماو اهي ده ]اي اغا
 نيران وزال نزاع ارق ارم عاصر خله |نااولاقت اصب 5

 . اسدحتيلا عرمخالا نو رجال نيرا :تاورصلا ريم ولأ م
 ىراضنالاد وع مينا عوضني درع نوال ايلا ةوإاملاقوحْدب نبع
 ُ انحلت ءفرصل ابانرملا ذل سو ميلعر ماليا لوس وسرٌناِكلاَ
 يلم اسحبرلا هال مويلامهدعل ناو كت متل ما كقول
 ] نعلم هتاذبع تبل اوصاف عَ اَنْلاَفَِرحْب
 . قول وزالا| وما ل من اسد يطشاإهرلا تَسْافَمإَحْب يدع
 كرمز نع عمانتل هنبا نبع نر خلا اكرر رشن اسح رمت

 ."ةلباتاحذدلاَف هئشاهرع ةور عع مزح بكيل هتلازشك نجلا
  اميسافاااهيطعات رديء ىرعي كياذل باهل نائبا أمعم
 : ءاسويلعدما ملال خت تيفال امنيات اما
 َ يتابلا نهر لس سو معسل ريو هدر بح اذانيلع
 رع كورا | وماي لا عقرَصو ضعفا ةقرملأ ايا كمابيرانلإ ١ راسم

 0 لؤي ونار ررام اتش اون نيا هبال ظ
 . وجا لول ارك رحل قاب نإ | هرم انكر اما فاو نوملاظلالا هل
 ظ انيلاف اتمتلاب ةراعابتلات رجالا ذباب ايت :>



 لإ هلعرتال الايبان
تاوفرصنزال أ اًريحازيلمعا ٍخَقِرصلاّْى امتنا َء سبب

 

 1 انك نال كلف زوتللاتلئاذإ اج الَو انها !|مأَورََملاَوْسَح

 ناعم زيا[ ميل رفا سو ميلا ميلا جاو اواو هلطتقاإلا
 اير ويصَفاوذخ فاينل وطنا اقول عساس ااتوملع
 مفصلا اهريلوطناد انارو العقاب 25071 -

 ةناعلاد قص بانوقرملا حتناكو اقوم انما 1

 تيبانكلا :العوارسراملا ولاهم ومانروغفينئذلاواوفو ا ظ

 يود وسوم الولاعة ويارا ورمل دص
 تامل اودسنام قو هيب تحصاي هام ةبالتح اةانشان |

 0 هغاعة د شاذا با:ةالااموهقياداتنن | ٠

 فارع جمالا نعدانزلا بانا ُكيِعْس انحف ن نك ايااونا اسمح

 ٠ هضم رصالا د رل اقرا مِلعسالسِرَسإَزوسَي ناةريرف ,
 ميلا فرامل دعت نورك صاف فراس و |َصْصوَم رم ع جر

نت لاصضوت بقدم جلوة ئورشال يل مالا 1
 جا

 حْباَز انزع نيلللا مهلا ان جا ناعمليلاى دصُن ُنوْيرِخا اروصأف ١

 نونرَع اوهصاوز يعدي امهعصوك حرج خضور مزة
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 مي ريل قل 0 0 اًباونوماشرح تاننراتلَناكرفو انك قلتو

 كل ١ ىتبل ريح يك جاور صعبه فورس يكسر عبار ورعون وعون

 د |

 ١١ ١

 مالى

 ن”ابلاب ديب ١

 ١ ١ .٠
 2-2 . دمك



 أ 5 فزاع نان طوقان هلت مهاد ,

 04 نال ارا اماو حنس وترا ملحلكق راسل علت صان د ظ
 " بانها واطنل ام يمر يجر ملدلت ه:بءلااماوا عنان يرعَمعْس

 ا ااا انيلاق سو بدخ ادزعت الو مو ونال فرشناوا ١
 ١ مسالم ثحلايلاق مث 1 مدح معسإ مر كيزنربز حرا مس رسوملا ونأ ل ْ |" ٠

 ٍدالاكبا ماو كنا لعن طخو شرح قاوانا سو ملعمس ما ا
 5 ا تيما ]رد عاهضوف اه قرت باند البو "5

 | لصتال وسر مم تدر رالانا اممساولاقت 2 و 1 ظ ظ

 ١  3تيلزرلا ترا اًمَْلاَو ديزباي ٌتوناَيلا أ لاقفاسو ميشا |

 بدا مسارب عي عاني] اذ رسم !"جنيياابةقرصلا ظ

 00 دلل ماما اع ظ
 باسو ل ماما اطال ارانال م ومال يؤ يامل عسل ١

 ظ كابا نالجرو دجال ايلول ادوات هّساَ هدابعئانس 0

 0 بمس ةارما جتعدإددو هيلعاقرفتو ىلع |ديخإ + وزع مسا م
 ظ لمنال اَه اح اوم دمب قرضي] و هننأ ُكاخَتالاقفلإ امو
 ظ انيإعا رح زا تضاف |رااخس رك ذاحرو حسمت داما |
 ١ بهوُنب راح تجعل دا ان دِصمَو رحالاك يدم اسلاك ارد

 ] فايا وقدمت لوتداسو هيعمل ثم لوائل ظ
 اا تماما ب تسر ايياادإل ا



 هك ايهمد اًديرم| منيب ناهز حاحا موبلااماعلَس

 بيير حا ههإَسو> هلع ]هوبا عوبومومالافد مننا ١
 نيورس وضع وعي رجالا عبيسواُ ع اح |
 ازال تتفنا اذا عَسو ميلا ئلالاق كاق يعمي كسا 1

 ةملاحوراو تقفلااقرجا ا ناكؤيسمربعاهنيرماعطزم ٠
 ادام ضع اع صتسالل لس نراخللو نيكل

 باعوا وأ جانعوهد فرصيرمو اير ملجزعالل كرمال 2
 مز لاهؤتعلاو وق دصل| مم نوح سرا نيد د دل

 لومي الصلال اقرمانلإل| ومان اميل ميل
 اقر نباتا ظالاز بئرا ماذحازم
 دبا خدع ا ]مدل صاصخ هن اكول 90د سي عربو يشر بملاب
 لامع نرجاملاراصمالارنألا نآو هلام ف دصتنيح هنع
 رطسرالالأ وميسي | لرلةلالاةعاضنعإسو بلعالم
 2 ١ك ءاناوتوبزمزا سال وسرد تاكللام رعاة وظفدصلا
  للرجتو مف للام ُسِس للعلا ماوس لادم ٌةقدهإلام
 لود تءروان انرسالان رع. -ريضيرإوعب مايلفدلف
 اصول رع بر هابا جيون ا ندع رحال افيرضرلازع ٠
 اننرح لوشن مارباو انغرملع نا |مةِقرصلا رضي اقإسو ميلع ٍ
 :ان تي جب ريراشمانيلاق بضل ماةب وع 1
0 

 0 ينال

1 

1 

- 

 و



000 
 لون اناس لرمي خ ابالي و هيلع مسا ]مهلا

 د راس تل رع هرن ضر 4 فارعمبب انفاسه ايلاف تيمور عد وف

 1 نايوبانعدنرْن ذارخال ف ناذلاوبا اترحازمب هوويلع

 | ٌيانبعاندح ينحط 1م كح لاَ اكرم ,أرع عيان

 ظ ار ش

 1 نانا بن امةلالج سلا 2 كلاما

 اوقندلام نوعسنال ممتنا| بسيف هل اومن ونفسيا ون اًطعااَس
 رمز جاوا انّرَح امور موقدصلإ|بجحل ها تتماتتالا
 ميلعْسا] جلال اف هترحْيرامإَّن مسعر ايليا انعيعشا

 نكات مار وا تلف يح كارل ٌتِبإَْحَُم ساحل

 ولا ب انمي فق ةتتبان را وراك مقص[ رماربت تاو ثلخ
 ظ هجن عاتزا حس | ||. اسزح . اهي ةعافتسلاو مقدم اع

 ليل مفرعونإسو ء هيلع ساضرلا يرحل ارباب 7 انغشا

  كءوو دم نارهراوهلعوم ةحيزابوا نال يسال
 مبااثلامرحاولا عانس ان ىومأ“ دحيولاولَوارلا

 ش 1 ماا
 تا

 د تا

 ا ناكلات هيام نب ة ةدرد 21 ايلاف ةدرنؤانب مهايبكي مدرب

 اومن إةجاحميلا نو لنا ثوم صيت و و

1 



 ااو|ضملإَممَق ص أبن دحاسام سب ناسا عما رادو اور حوت

 00 [توويلع هالة” رنا نمورعرع
 محل !ادو م 20 ني عاسرحو ل ]اق لعادوم
 0 حاط .ااوكَمفدَصلا بايك

 مآل !نبايرحا تعراس# جاع عرحلا د بعُسْرع ورح

 نيل اجا ارابيا تنال زعورو حارا نهّتاربعزبدابعرع
 تايعطتساع مزال سيؤول دلو ميكس
 0 2 هان ًابدح خيطملا ليو قملا

 لصس ا[ ب تبرع با معرس | صدر لالا ف ندع

 "يل ملعلاقلاامك مظمح انا كولا حسْسلإ عإسو ميلعُسا
 مُقرصلاو ٌةولَصلا امرك ناوو ماها حلا كاذّلاك في
 فورم اورمالاو ْمقرصلاومالصلا لوفد ناوفزبلسلاف فورعالاو
 لاري جول جيفارا رأ لها لاك ركب لعيملاو

 لاقواخم بابا مينو لين ناب نيمولا يايا للعم را كف
 "لايام كا دان اك لاذ ركيلبال كذلك "مان ايلات

 ل انْ نهال وورق بالام نان ففرء اذن
 نرحل ف دول د عَن ود مكملات يعسرعر ناقلات
 دعانا ماعلَرلاَو ٌفرصيرم بب ايري ةالابسلا ا

 9 غروري مر انو الارامل انلاةبعرمس



1 
 ١!|!| أذ

 فص تر.لماللؤاوب تَكاْنَكاساَب ار هتالوسيرم كلف
 َكِاإَسو :وويلعملل اصول |اففر حازم ايو ضجر ]صوفا

 ١ رع بحاصرم ايقردناذامدالرج ١ تبايريخز مواسم

 نءلناو فار عز: الارامل دعس بْن : انْرحر فما :
 ترا ذالّسو هيلع را مسرة هداك عقورس ٠
 كسك تاو حوزل ارجل ناد ةرضمربع | محور ' :ماعطن 7 ةارلا

 ظ مداربعمريزررعتماسا |وبا انيلاَةالعلا دع ارحل هلق الو

 يمال لا نزال اكو بع سازمئلا رعي 7 ومار د درا رع

“4 

 اللا ارو ماما رمال اهسيو ثقب نلا
 تو اتورضاذاةار الرجا بان نكورشلا نحأ هب مارماي ىذلألا

 كا يعش انْ لام ما امترح عضم بعا جك تدبنم

 1 هلعساامئلارءامعسإو و ساعي عإداو فارع نشمالاد

 ايم عا نرحو | مجوز تببنم هارلات 39 ةرضْن اان و

 ملعب[ كيلال افلا ماع ع ورسم عم عز خل ايلا!
 ملسراو اهرحا 4 اك ةلسفمربعاهجور تبيزمءارملا 2 :جاااذااَسو

 الار ريس تقف امال و بنكا ابدل كل بوزان
 . لكديع امام زلانعونبا عبقور نعوض ءوشيز رج ظ

 ئ 3 امس جدزال ولورا نسر | ماح رمال تتقتاذإلاف

 ٠ - قارا رمأم 5 : سالو وك تيبس



 !اعرساو إم باو يرسل سين سس اب قو

 ١ ا د اسرح الحل إمَقْعْمْطعا
 0 ءاةربرم ياء باكل عدرزلا و ]

 اضن لوقت نالزنب ناكلمالا ضد اصلان مويْرمأَم

 فاما سم طعا اضجلا بقل اكسل
 01 الا تيفو اَوجوم اس الا قوش الث

 لضلالس| مع ميلعسْإ يللا 54 هرنردقأ كي

 نايلاوباانن 0 حولبدحرم نانبج اياد لثك قدضنللاو
 را ماوندح كارب عراد جانزلاوبأ ايلاف تسنح
 لب لدمل ةمدإسو ميلع مبا اصمت اان حسوب أ هربوا

 52 اراها امهم دب دم ناب امولعينيلحر لانك قدنااو

 '  ومقنو طاع وح هرإدلعترفَوُوا ْكبسال ونادرا
 ارم اهناكم ل حاكَتةزل الاون نار ]فضلا ماو ميد
 نعياطجلاة رن ةسواليزعإ شئ لل وب اتعسنت و
 ةربرشأر أ نعي ضر نا عرفعجودحُح إلا ن انج ملط
 هرقل رالاو بلا حق رص جانا هيلع ببنها ارع
 2 نا .ايطنم اومن اا نيرلا اهباي]> وزع

 .فورعل ايا جبلف دجيمإ نلف هقرصإ بمال عراس مخ نزع
 0 يسال ناس ٍ

< 5 

 يي



 ةدقخب لولا

 ١ نمسائاياولاتف َمكدَصإ ملم اَ اسوم هال 2
 7 يحب ارينا نافاولاة ثرصتو مس خمس هريي] علاق :

 ربع بلو ىورعلا ول علف فرج ناار ئوهلااًوِجا
 , ةانلاطعلموورملااكرلا 0 تاشيسلاول

 ظ ؛ ا َماَلكسافَو نسل راضنالا بش! ادور افا طعما ع

 - "وتين الا يركع[ سو يلع هدا ميئيالانفاذم
 انيحقْرولاًءاَكَر ب 100 تاهل هاسلال لم
 داق با نزال يجرم كامانربخإاق ىس وبنوا

 بت داربل سويط ضالس بنا هلال را ريسابا
 اياد ”ةقدص او ارخَي وداعه - رم ةكرَص جول
 اًنلاَق باَعااد عاجلا قلل نوح ان ا تك يود

 مس |سجل تعمل ريع )از عمابا ع «مدرغنوخإ]اةريعش هبوع
 لمال ذاكرا او اكرام تبنادازيدإسوميلع
 زاورعتلا :اتموفرملا سيو ا ويجب اي ديو وتازالا
 لمولإلالو ةيداابإَسو ميلعمسا ازمئلاب كحال تو علو وها

 لاقو ما سؤ مرعادو رعاردا >لاخاماوإع و ىلعمسا
 . تزول ه قزم ان لوا دس نوملعش مولا
 و 5 2 ا بأ جوا عاهل مارال اها مربع



 كارا ةماينسلاةفاقسلاة تانغ اج كحد ردلا م

 4 نول وسو مهارمازلاءأ ل ضان ابا ناو مدح
 ظ ]شابا نوبل ُتاوَنَع و هيئه تسدأو وصاخ 0

 .نماغ انعيكل ناَةَناَّسوأ 7 دنس عري رو
 اسر يثمحع باو ومي : ]قوي انوا نا هعواهمجول :

 تابت اهلا جابر ان .باط نع ويانع[س مااا

 رانا ةزمل اسوم مقال هسيلعتمتا
 نالجت انهرماو نمط عودوب سرس ان لال مغمور ماناف اسلا عبس
 نبع الت ايرزا جالو هذال بنار اقام اعاد

 مما ناار ارعلا ع 5 جيت فرشالو ف قرف

 لاذ لزدجلاق 3 راضنالاوادبُي نيغامدج ءائلسوولع ٠

 يسأل وس َضريلا١؛ 21 نأ مترحاس إن ١ بانج

 جبير و نب كرا برنس نب ربو هيلا
 1 اسف طخ بيانَوَقصلا
 لاقوامحلا محتال ايما ومان معا ذا 1 واكل وو

 اسره اسر وحبرأ اناس :.ن وكب وأ انه جبال نفس

 فراناز اهتماما نام رجل اةناورجلاة هسا عبد

 ذايب >دمزاد امو سو هيلع رسال صوسإ] وس ضرع
 07 0 أورذ : وبارك وبار ودزنالا ماكر -تابجوسلام اب



 ان 7 ايدل مسادبعيمي ءاب إسمي إد 1
  رالرعس فاز عييزي نإطعزع بائس نإ ئدحيلا# عا اروالا الإ
 < دصلام ةولازعإسو مياس السر لاَسابارعا 15
 ظ ٠ | لاهم عمال ودب اسلام ُدَْساَماَشي

 " تلبوق دصور نعت لب نم اناس مل نا هساناقياعلا
 رجلا فا رلاَة تاب نعاس ننعتسأوضمانع
 لوسرم اولا ةقرصلا شيدر نر ركبنا هرحاسانأ مام
 ترلو ميل مق دصرالإنم ” هنبعتعلب نمإيسو ميلعشمإ دس

 ا نإرئاتساوحيإء جوملا هني اناقه ح هندص عرج هلنع ظ
 عضل ومولد حمكرص غنع .تدليرمو از درس وأ نر ليزسسمأ

 قرطلا ميطعيو عر متل انا ةعذل سو هفم ا
 نيدو مذ :رصعرتع ةل بسمو ساسوا امهر دنرسشع

 ٍش فانني طعنو نوبل تب هن وناهماف نوب ُتربالا ندع
 ظ مدنا راف زعح زلشم نوبل ترب هدقرص تعلو مواًمهرد
 قرص تل و ١ تباَسوا اصر دنيرتعُم ٍريلا لش هيو ممل
 ظ نبا ثمن اهنا نجاح تدون ُثْمملَو نول تن
 مرح رحيل ار تايب اسو ا اًصْيد نعال

 ا شام شارع هناء ايل اقوا رجلا ىراصتالا علا نس بع
 - ولسا داي كجمال اهلاانف هاك |راز؟هيرحا سانا



 مل 0 ' [توميلعشالسسال وسدل صركْؤلهوِدَصلَه ةضيرف هذه

 م اهم لع لسا زمام رهف وسر اك مشارم اننلاو
 ايدو دام تالا مرت رك و جيب 5 طفلف اهيوفاشبرمو

 ف ااهيضفرنالو رجلا نر عواسْج تحلب ذاو ها محرم
 تو داق انولتاهسيربجاو اورجينال تست ةلبا ذا
 حلو تحلب ذا ل! هفور طفح | هيو نيس نع رأ وأنس

 ا نيوبسو يس حل در فأبأ دأث“ ”ةعزج ا ههففعب ف عرس رتل ردسو ١

 ظ رون علام الا داكن ,وبل ا | قف نيعستلا

 هنن ند |كفوب امو نرشعلعت - :دازأ د ءاةليللانفو هر طناف فن

 دل نيللتالام الا دعبل مو اح : نسخ نوبل كنب
 ظ قدماه الام اًسختغإلاذاقأمر أس نال مقدما

 1 داوءاسّويامو نرسل اعبر اد:طاذا |١ ماس ضلا وق هثرص

 نالتلاَس اهاكتداز دال داما لا اونرنعلعةداز

 تال جائماشوباءاجوف بام الئلء تدازا ذا“ تالذ | هعفف يام
 ظ ناله قرص اهيل رجا و و واش نجر ازمّكصف ان] ىلا

 اهئ يابو نيعسنال نايم أف نلعب مهل واِسرامنٍ
 1 ٌدالَوُوَم 7 مِقدصلا3 رجونال 6 هوا سس ناالل

 لاقراورجلامساربعْ نع نح فرملااانألارشالور وع
 ءاوسر امال هقول تلة امتدح 0 نوال ظ



 9 . فه اهلا شل راوُع تاذالَو مره دق دسلاو ليو 0

 بهلزرخالاةناملاوب اح ْوقرصلاو قانعلان> ا 38 | #7

 دغش نيل عيا نجلا دعوت د الا) !اهو حيرمرلا#

 1 رت هركطوب|لاقلاف ير هابان دوعن قع مسادبع ؤ

 ظ مدرع ااصره ا وسر الا كد ذوباوناكاوانعو رسم 7

 0 20 ا ار نا الاوهامترمعلاف اهحنمل ع ُلتاقل "1

 . سانإلاومآ اءارك دخروتنال بم انوا هنأ ندرعت انقل ادرج 3

 جوالك رد نزاع اذح ةقدصلو ظ

 ظ
| 

 ظ

 عيت فاز عو سو ممادبعترب جزع هما (ليجسارعساتلا
 | اش[ سستم تت 8 اوسر رناربابعتا ْ

 هلا دانع ميلا# وعدا لونا ميلك باج هار امدملع مسيل

 ظ 327 24و مرض رق هل نأ عا هلا"

 9 مارق عدزيوولامأ ومارد“ ماكرو ءاعضف مشان ,اوخ افاولخم
 7 تمابسالالا وبا مارك قرعتو مب: هياوعاطا اذأذ

 اردالاك سوبا هسازبعت لحود دصدو درنج تود دامي ٠

 , دبعسل ا يمازعت اللا هَعمعصفأ ٍبمرِةرلا ربع نبيع 5

 ” يرون دافوس ميلعرسلا اسال وسر ىرردل

 7 وُوقرص ة رولان سف اوإ خي ودا سل 5 قرص ظ

 . ىفالاة وثم وبالاذدرقبلا واكد تبا فرض غم ود ' ا

 | : ظ
000 0 0 

 ١ 4 37 ا دي 1 لالا ا ا ٠

7 
 7 1 م0 اا 21 :

 : ١



 ياللا وخامإو ةرقبأ ااجام سفرها سو يلع ظ

 مع لاا كا هتاممان وبكل تورك دام .

 0 وسمو ورع رعزمالا انبلام اتلاف تاي

 ايذلاواييشعنلاةرانوإَسو ميلعمساصؤيلالا ترهل

 امضيدوناليغمارنوإ امان وخن: لحي ام فلح أر وي ]
 مكراهان>ابماطنرش ساو نوكامررظعا عقلا موباهبتاالا
 نال يقل دل حاملا 3 دراهارخأَد زاحااك اهيورشب

 5 .ةىلغمسا ارصولارع ةدرهؤا باي انعرجبما أوو

 لإ نارجا مل سوميلع سالي اكو براقالاعاكرل
 7-3 دة سارامان رخآلاث فسومنب عماني اسحوو شيلا

 رارنال ا كار ط عازاكا وف كلانس أ حسوب منال نبدأ

 01 تاك واجر هِيلاملأومان حان اكول م ميزاب

 امو ارم تشو اهل ريإَسو مبل عرس اضمن وسو رادو رمبملا
 نوباما وهتس رنا اول 59 مالا عزه تلون امطئشإل افي

 نامتال وسلا اسم مِيلعمَساصمَس الون ءلطوبارلق
 بالون واموات لوي ورب
 ظ اهقتفهعاذنع اهيرخ ذواهّرباوحر امد مقدصأ ,اواحرم بلا لاوما '
 ظ لام دعس مل عساس سال وسد لاَ )ا هساناراكحسا] ]وسرت

 فينا الالي 1 راو وكام تحمد جرام : 3



 1ك أ
 ن1

 ١ 1 0 زمنا عاملا
 موف رانا ماك نرافاففرهاَلاصمابل اند اهلالعر

 : تاصق|نز مثمأر اًمَريسعلانْزفكتو نعلن ْرْدَيلاَ هلنالوسرم لذ ظ
 اراد رمال منكر ممر ذا ]جيلا ل ُبمذا ايدول مع

 : لوس إرم ملداتسشو وعادات تاحما رئيزاراص
 مجيلاقو وعم ةرباوارمإ يقف سايرلا يالا تنير زمنه مهنا
 زيا ةثدصلابموبلاءارشاىابكاقامل نذأَ املا ؤهزبا
 ت2 متاووعسا زف جيقرض انا تدراذإ ل خِكدع
 تافدصإم هو حبل عض !ميال انك مولع بت فري فره وح
 بأ ب بايرلعم 4 تفرضيرموحا كادولخفد ٍِت د وعرسم
 7 ثان عانت ةَصس الامد نزح هقدص فو[ اع
 ظ 3 ” ميار بلا را اسبر سحلب
 هارصومالغو مستو ]كلل يلإَسو معرس ]ميلا
 1 دسم انني ركرص نيعؤإ كل اعربا
 . .اترحيلسوملشالسيراع ةردهيبازعيلودحلاةالر عيا



 و معيد

 ءماشم اميارلِإضكَب دان تحئأَملا اعقل كباب
 كركر سابا عجممون هناداَس ُاطعاْنلاَقَو وع تلالعريع :

 يا لوزن د ًّت اذ سلحاسو هبل عّساصلا ناد تدع
 عنا ىرجر ملط ئاذلالب نإاسو هيلع ليلا

 ثلا ,كنانوا لوسي ديلافاًسرو الامر نم
 ملعسا| ايام 2 :]رفقإَسوملع سالما تكن

 َلاَفواضَمْيلا معرس قراري انارع ل اكبالوإسو
 عرلا ديا ناورتل ارجل امال إلا رح تاكو لءاسلاّنبإ

 ' تارقتسا اك انصح تررماا ذالك املا داخل هوا دوس

 ض جامع ٌهواَح هزيخيلالاا انصناوت عنو كابو تاو شيلا يع

 مويا يلا لاو اكوا! بات اأو ملا َةَسدسملا نم |طعا|ملسلا
 ملعإَر مس نونو خشمالولكاييذلاكهّحريفب لحارس ناو

 بمس وارلا كرا ماننالاو جو راالعواكرلا بابوهلا موب ظ

 يحلل اَ ع نوم انس ملسوملعةال ص نلازع
 : نو ١4 ميبارع أر م ارماثندزع ترام ارو مو عوف رجلا

 0 عمل تن تو نعدراكلا نس كمن ضيا نعام فدخيمربال

 "لس وديلعطما سئ ا كار فر يلو كك ١و اوس اسأل



 مأِث اومتتامبعإ عوق 30 اكول 3نك؛ و
 7 01 ودلع [صرَس الوب ] سام! اتا 4

 71 لوس تالاف دصلانم يرجؤ ران ا!ءوللعوساَن أ
 ثرجوتا سو ميس ابل تلق سو ميشا اص

 اناس المانع ماج احلم انجاح بابل العواشنالارموا مآ

 ٍفيرباَيام ووزع وسن ناوعئرجا لسوء هتاسيلا ]م
 الام نرلاتفامهنملاقف دل نيلي انيحال نلف ىرج
 مل امبارقلا ردا نارحلامل ميلا هتاربع5 امال 9

 تبكي رع ميار عيرا تمعن سف تنيعان انف هي
 لاغات اما اسود لَم : نارام وم تاو راسوإ سَ

 اباقاكءوزعشا] و ٠١ توف تبان توأم رحالاو مهما ,ٌةنيساخلاو

 قطن همإاء كر نمسا لوبا بعينين مرد نيت م 1
 ] لاو ر واحلا طشورر اح اكرلانمدابا د ىرشان نار كللاق و
 ” غلالاقوتانجاةِلعا امباذ يالا ارففلل تارا امنا الث ُ
 ظ فارع نوشا] سو ةغازدإر تتح اًرااخت ناس هيلع ارض

 ظ لاق نابلاوبا ا 'ةقكصلا] الإ سوميلعرساإ كلاي ل كَ
 1 هللاو سمو ةرره وازع جدال عوار لأ وبالف بعس انرحأ رح
 1 ٌيابعوريلولارأ انوا ل ا ةويِلع م سااَص
 | يفتك لأ امام ميلعسا[ صا !!افف بطالدبعُ 3

0 

 ّْ ”ىارلل



 لود حرفا اخ نولظتلنافث احاماومل وسو سامانغاُ

 سازسسإل وسر مت باطلا بع ساصا ا اماو متن/ ]يبست هنا هرعاو

 قورسأ يما ااا 0 امحسال شوق دص لإ نسو ميلع

 ردا دم جيجا ةوامح اكنو هيلع انل !اذ انايوصا 8

 لاك فسوب سان بعاضح إلا ع فافعتسالا ثا امم ظ

 اياز اناكررللرعسم نازعْؤالارزنن اطعم باهت نانعتامانرجلا

 ”ااةرولاس ماطءانإ سرطان وسو اول اسراضمالاب

 فهمجتسرموو هرحَد لف جيم عرنعي ليام اقف منعم نقل يح

 لحابعأ امر ربا هر ِهرصمْرِصْسِر م و نأ مندل نءتسزمو سارع

 ”للامازرالاكفسوبنسمسا بع انتحر ملازم ح 34 اًوارْخاَطَع

 ظ لسومياعهسالسرشال ا ةربوه فارع جرعالاعدانرلايالع

 2 ٌرذمرهليإءبت دكا حرل لاك نال كيييسو نال 5

 لاقيه |يبوم انه ميتا واي فابنازم

 كا

 5 رس َلَ |هعستف م رمل )ع باطما همز انف مايجما وحار إب

 انزال نابع امن موعنمو | هوطعإَ سان نازم هأرح هع هدهيحو ظ

 بيسان يريهسوربرلان مور عيرفرلاز عش ويازخال فسارع
 امنا ءاذإس و ميلع السما وسوثل املاح لحنا ]

 هزخاو خراف ول هنورتخلاللانه نال مناة ياسو 1 شا
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 او علقم يلج لسلاح ايعلا لداعش اا
 و اناكف اسرلا كر افا حاشبل رح دانحاازوا ال ال لًةيئزلا

 | قاف يلي ماع درعا مدس را ناكاق ءاطتلالااًولحا وعدت

 4 جلعصرعا ايرينا رثعن مر نم يلارعلانضابش مياس نا ١

 : كو شرمل بالانا دحام امرا نااينؤامزسرتح .. ةي# ا
4. 

 ا يهل و وبزع لابد يصلح بنَم ا 7 1
 ميل إَسسالوَسر ناجإ و هربغ تملا مساربعنارلإ <. ستا#
 ان ءزلاتفومولارقفاوص سوط ل وتاءالسإو شلاش ور ه0

 ا زختألابو نخلي سالو وشموع تاو انم:ل هي ا
 اربع تلااتَلةر نوعان رمق اناا نسما 8# |١
 ”رمربرسا دبع ماو رو ” هيناربعن زج تيل اةرْوعَحَي :أب ١ ظ

 و مهلا[ مق! سدا ل درا ارب سوياع سالي ةلاأق ١
 قردلاغايوح هيلا موون انا اقوم عَرُم همهجو ق دل

 جباعور المحمي مهداَبا ونامت زك ملاعب نذألا لرصت ب ْ

 0 + تشل عفن كرف عجب نا نائتصل و تيار حسا نبعد روسو ظ

 | ةلحاذوع اماسي نموت بالاول از عنموإلا
 ا موو دا سماوم اقوزلكجلا لدا



 كتاندلسلف تومي سال معلا نعرختا خسر جر عيمزلاجا

 از ملال رولا كو اًعاذإّسانلا نولسالا وزعم الدك
 سا] بيو اورمح نزلا | رتل هنا لول دب انعرعالو سو ميلع

 لامك جباجح ايل مب مماراقمل دل نوالايإم 9 د ظ

 نع ورب مره ابان تعيسلاك دايز ين 47 سلا هعمل 0

 ”ناكألةدرتيرل نكس اسال ااوأسوميلعسا] جيلا ش

 ساثلا] بالو أ سوا اع مل بل يزل نسل ا نللو تاتاكألاو

 'رااخاشل اف مَيلع 1 نياليعسا ايل افهمها 5 وضاح احلا

 لابس هرقل اكفنا وج انزع ئشالاب ازعا 3

 لشلممح وتلا تار ادعس ةرخاال ةلوعم تل
 نالوفإسو ملاهي !ا تعسر بفأَسو هيلع ا

 اندجلاوَسلاةْرنلُو لاما ةعاضاول الانا
 نارعلاو اوعميبل غيمربا سم ْبومسابيلاَيرهرلا هر سرج
 7 !صمسال ءيلعالاكد مبان كرعسْيرماع ف جللاَو باهش

 هيلع دش لرفلاقمهف سلاح انا 2 الضر ورلع

 ميلكا [صرسا وساهم اودو هاطجنمل هيالحرإ شو
 لاداموَم ءارال نارساو نالقن عللام ُناَعَ هر رايق سو

 لامس سرب كاف مق »اعا م بع ا ظ

 .لءاابونلع اللف ثلا سوال انسورالؤاتاو ن <
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 اس .: مارال نامسأو الفعل سل وسرد كفن

 85 رانلا ويلك نا حجما نجا هرغو ]دلاله 5 مقال

 ظ ثدعيل تحس اك مناد ]مساع َاَص 2 ءويبارعو مهجول
 ١ عحوس وديع هتنالبش متنا ل وسو برك ميدحْف اف انم
 #4 بعون او لحل !ايعال نانعَس يال اَلامَقَلَ 2
 خلا عادا عماش ناك ذل حايك اامكما ولك اول ري
 ظ هتارعوبالافانآ ديا مهجول سا 4 13لدفلا ةداذاك

 ٠ نعبل انرحر تال ردا ووهو يرفرأ ارهاب اص
 نار هيارع جدال عج انرلا دار عرلامىئرجلا هتاربعيبا
 00 الإ اعنفروأ يدل اكس ريالاقإَسو هيلع اإص ربا لوسو
 ” ٠ وبال | ىلا نيس أو ناترلاو ةرملاع نانيلاو ممل مدر
 الأ[ مف والو ميلف رمت حب ُنطَيباَلَو حْسدباَنْع

 اًسِلاَقءم الاانبلاق ناني لا تايعن ب ضمحُسم 0000 ا
 يان نال لاوس ميعذما|<زلارع يبدي ارعراصوبا 55

 . ةيصتو ماو حبب بطن يلا لاق ونسح اور مملح
 0 6 نال ساشرحي ملا صرخ مهاب ىانإل سن انممارج
 ١ وعاش وبح هفارئورعاشلارباب زعم سور ىعبضواْنْلاَق
 #0 اداوم لوتوزغإسو مك شالهنناع انوزعلاك
 اوصف ويارا لاتانق مق لحي ءارماا نا



 -9 اللاتكس وأ هر ميسو مبلع ميل سمت الوعي صضرعو

 لجل موفنالف دس كوول ثم ألام لونان اللامع 0

 لاف يمان كرس حن تهور و اًمالقغم رافعا كرعب هع هعدزاك هرمه

 دانكواضسّواِش سو ميلعُسإٍ مولا لالي دماو نيا
 كلاقكشر حايك لالا يمال لاو تاواذرب ٠

 هلال ع جول اا ةرشسع

 ؤ هاندا مدار ديلان إنو بفاس
 اور ايلف هباط ل هب داالعَت 2300 رلكر كُن نال املك

 3 ءراملاعرو دلاك 0 اولافراضنالار ود 0 221

 ا نبت راك رو دوا لع انيزدو دمليشالاد ادبعئبرو د

 رادع فريعودحيلإل يملي افوًرجوحنراضنال ايو دق

 ,اغيعيج ني دعس ب لس فو نعاس من مت لايف
 ختردبر

 ٠ حسو اًسِجءابحْرحإلاق اسوويلع سال ياا نعم عيبا 55 عع 7

 الاميل اموهقيرحو هاي احمبلعن انسب 2 اهبعوسالاك

 طوى مراجلاا/اوامسلا | مر موسم زل تفاوت ل

 ههنايبعاملاَق مزمن «نيعس | ترحل ]يعل يقريزدلاربعئرع 1

 كبعيبول اسيرعيرمتزا اباهتبنءارعربز رس وبؤرح الايمو ظ

 ماثوملا اماسي اكسيل سيفا ءدبارعمتلا 1

 رضا هتلابعؤنال ارسلان نس متنا تارا 8 1



1 

 ا
 ااا

ْ 

 مل

 | تلادادامراذ امل العونس فل او وقم 3 هداأنر 11 َقدوانعو ظ نيونمات تدفعنا !تددحولهالإ ات 2 ل ول ظ
 روما قل تمل ِ وديع عسا صياد ,ابابعرب السلا كورال 4

0 

 هر وتظ

 مل

 ٠ نبل ابزسنلا لول لال لوتيانلانحافاسرقلاب
 لاما رس انرح فرس وصاح نوذامإ

 ا | ليسا عو بأ ع معصعصيلا ننملابش اربع نخيل

 . "ةقرسؤروا بضيق امسالا و هيلع سا ااا عرردلا

 ١ قاواجسحيم لفل حق رصِدُد ناا] بالازم بجتم هاناالَو
 ظ لموإلام امرعيرفلا ةقرصرحا مان 'مقصِقر ولام

 لاك الا ريما يعير انس رصلار ملال ون
 ناكل هريرفو رع داند نييبجرعن ام يسرد هاانن ظ

 ش مرماه خللا صنعوا ايو و ميلعسإِلَدَسْأل وس
 كارب ن ملبن كل هرج دكر وك ةراعمب حرب نمو
 0 لوس ارظذف مفقافادخ رمت امهرحانخاو رد 1

 سانةقرصلاز و اليخلانإ نا كعامل رماح افإس و
 0 وأ حصر وأ ملكا مرام علذرم

 0 ةع مقدصلاوب ْبَكلَو مرام عابوادربعيماكرلايداك
 عطس جسار 3 اهلصربْزخةرلا وعنبتل مو هيلع سا
 1 قيمت حاج ارح تكي ةاكرلا ملعب وسعاد دجال

 >-زو, 5

0 



 ظ سو ىبل علل 250 دنس مها عفر لاق

 ا يافا جلال ماذا ناكو االسم حمزع ١

 0 ترحل ْتالاَكَنِعلاَةَفسِوُنِساَر عاشر حاطماَع

 نومي سامو هاف تابعا دنع جاير يان اطعزع زي:
 ندا رعب "- تلا زعد اسزح اهححاصو دس حراما عيب هع

 يلا يعربينرالا عير إ سو معالم وو نادئام
 ٠ مريع مك ل جورسسلن !سابالو مَ ادصورسإ ابك 5 اع
 سيرملوارّتلإ ارءةصاخو متل هداساإ سور ميلعرتلا ايمئلانال

 نيرا ع بات ازعإ عيلان هرحاشرح هُررْغ

 1 سِسقرَس باطنلإر ربعنا تدكناكرمعن تلا ربعي لنادبع ١

 أ

 2 ميلعْسار مولان ام مسن دارا غابب هرجوه هت بسسف
 2 0 لا هادم ل قدس نسال افف هيماتساف

 انمحالاك يسعنا نرع | نزعل يف يو ١ 2 قرشا

 . مشبا] سك تل .اجل ودرع ميلا بعمان انبدير نعي

 كابصخْرم وح تا ١ تدرأو كنعياكيزلاٌءءاْضاَ

 قمل أطعأن ناو ليرد صنالوفشنالل وإرسال
 يللودرصلا نبل ياي دو ! ريانا اكسفر مك اعلا

 لافدإيز برع ايلاف تعش انام اح سوط م
 لاكي اهله مدرصلار شرم كرم هيب دخالاق ةيرماباذعم ا : 1

1 



 جةربرب

 فرمان كرامات طيس بلع مسالا
 ع ايوخسو ميلعسال صولا جادرالل وياعْزَقرصلا لج أم تبنات

 ٍإ هتابنرملا بارز مازعتنويرغيرف 5 نامل نيس

 2-00 ٌءاَسِإَسو ملعساز سئل انواع عضال
 ش لاول عض 2026 ري! ءالوس اها

  .اسالاف هاللاناةراعبم اال سو مبلعمسازمولا

 2 هردال ان عيهرمأ درمأ نعل اميل ةعسانلاة مدا ارم اَكارمْرَح مرح

 ظ اوس اهيل اوُماَدَداراَوَو وسما نسا تداَرااَكا ٌحِياَعع

 هيلع مولا اننإتو ميلعْسا ]ضيا و سا عنرروامتالو
 ميس يلع السجايا 2 ةهَنِع .ءازاتالولا اضاف اميرسأٍإسو

 :جبرهإلو جف رحال وُهلاَدَك 'ةريرن اعد عرش اا انف تاقق

 5 جار متابهيرع اح 5 ةر ملا داوحاذإ بإب

 سوا

- 

 1 ىلالحدد :ا|4 جيراصمالا حيطعم ايت ست ستيل اعراب
 1 ايلف سو الد انكي دعم لاقفهالإَسومِل الص
 0 حاجي لف اهمال اقم عقل مادي تول ذانإرم ين

 ميليسا ناربازع ناتو عرسال علوا الات 76 نع ظ
 . كاقو ةيرمانل ئمق صا لع وهل انف رن لعمب قرم 2 او
 * سو معايا عبدان ذوا دوب

 ظ انرحازلك ثلا ترئو انعالانم وقَرَملا خا تبا



 هبنادعز حر عصما! ابركوان رحال أمان: الق نامي نع
 هللا هسيلاقلاق راعي! ةريابعتب ايل همس 2 انعييصنا

 باَكلمااموفَق اسنانها امتي نر ذاع لَسو هيلع سل

 لوُساَض ناو الامال ناار هت نإيلا مذعد افويجاذا

 ُ تاواص جويل يضركرل هب نأ ناهرخاف ككزبركاوعاطا مناك نأ
 كم اغضرعرف مسبان امرحاف ل نيلاامعاطا ناف ءالوروويإك و

 لاراف دكدن للا وعاطا رف نافمصبازففلعدرتك رميا عازم دوت

 ] ثارجس سوانا تاق مولظللا هعدؤن|وملاوماماركو

 ٌدخياوموةَقرصلاِ اصلي اعدورمامالا ءالص بان

 قياسيا ورع مام ول نكسما لا م مك صولا ويلزم
 مانا ذاإسو ميلع سال صولا اعلا قويا مهد عيعو ريع

 لاية رص فاذائاف ن >/1 لال مدا لالست سمو ئ

 سانا لاقدر كارم نهنام ثنا وايل العزمملا ظ
 لولا رع الاقورملا رس وهز اًكريْرْصلا سا
 ِناِصِيدلاَ َسلرسكلرادرلاَو سو ملم احا
 تامر فرد رج ارعرع وعر ندرمعج نِدَحْيلاإلاقواملاو
 لسا ا|رساوبنمالحر نا و ميلعس السمسار وسيع ةررطي يا

 دعافرملاو جزم بلااهغف فران لاري نااارسإيرصعن
 ملايلبهيرعرإايد لا اهيل دافني اوال ِ
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 12001 ناكر
 1 اَلاف_بالانا جو اهشامل تدل

 زكي نرتكائباء_دل هتك هللة جمال دالاس 22
 ١ سار اكرااق و تاي نرحل دو ميلعسال الاف رق ظ
 اربيل سجينا م| كيم ا ند انمْررعلابع ادبعرمعزحلو ْ

 ١ دع نار ناوام مر لل ف لاراب ايزاكرنمزاك ا
 1 نحتاك اواهيرعم و رعلال صدا .نطقللا ب رح ناو :ةاكرلا ١

 ١ ةطالازد جاسر وار ن نسا! ربانلاصيااف وى اينفو صل 2 1
 | هلم هوز لايق ما فت حسم جدا نحلل ل نال د ' ظ

 نإمانالل اك ضف ان مكررا ةرترأواَكاحر حتوم ْ

 :  ٌكلمانرحالاَك اقيراس و نمبر عاسنوح ل ىدومال 5 سس ظ

 "*. .ةررميا عربا دبعرب اس ار عربا ير مسرع باه نبانع '

 تيدا ابحئئللاوراجارجا لاق دوريلعسالصسإل وسر نأ ظ
 اتا ةزاماحاو ل مزعل وف تسايرجلار ادرلا. 3 ور ظ

 ماه |انن] او ىومّرثفس يبامزح بالا حبزمتدصلاا ف د ' ظ ظ

 اا يدا سيال مي ئامانلاق
 | يارا مل تافرصإعرشالا انمالحي سوم ميلعرسااصرَسأ 5 ظ

 -. ليباابال (هابأوقرما]ياز اهتم بام داسب احا مايل ظ
 1 ناش: لبا ز عفاف 3 قيدسرع عال اك د درس اسرخ

 : : اما ١ ا
 0 ١

| 



 اونا 5 يعمل َستالوس إسم دلهي

 ةيزلااوفان ساي ارلااولنمم اهلاوباو اهبابلارم اوين ةقدصلإلنا
 ريم حرارممهتيربا لتمر هيو أءسوم ميل إس وسبا

 يحْادو ٌحبالقوبا رعب ات ةراح نوّضِعل هر ابرصإر نوب ةبتعأم سو

 هلا سنتا أءامامالا مو ب اهشانع
 هلاره هو اودحلاة اوال اوررعوباانلاةديلوا اولانلاك
 ساسي لوم ْتْوَدِعلاَةَدلاَْي اساترجلا ولطف ١

 للعسل َّ أعل 4 مشوا وركل لانا سا ولع

 صر باير ظلام دم ب اوبا متاايفا ساو جقدصلا

 ضير رطفلا مقيَصْنرِسُن أو اطعيو ةيلالاوبايارور طفلا قرص

 خابت |تاناومصحْسرع انبلاكراي دعا ٠

 ًءاضرطملا كاتم لمنال وزو ياما
 نيريكلاوريعصلاو الاوز زااورخلاو دما لويعسزم اعاصوارميرم

 ْمِقرَص بي ارَءالما الا سمانلا وردم ّ يدنا رم رإسلل

 كاما تسوين بع اح لل هربعو ملا العطملا

 اًءاَصطلاَو َة 5سروإسوربلع سل !ًهِسال وسر ل باع اع

 تبان يسال مارك ةدبعو ابل عريس ماًءاَضوا ارميزم
 نع سازبديز نعيدساملاف ضيم احرص 57 'عاضرا 1 ا

 اًناَصمَمْرصلا عطاك فارع َس يارب سيم سادبعت شارع



 سي رراز نزح واعلم اَسر 0 ربع 1

 0 75 50 نندعسإر ساد ضارع عسا ديدين رذالاك
 . الار ادليرم عاصم هاكر ج حال قدور عسلب حس ظ ظ
 بان ٍيييِناًاَصو اطيق ارم اًءاَصو ارم ماًعاصو ركن ارهنورم 1
 هلو سو يلع ام اا ا ' ناو انعكاس ومر نو ا انتحرت ماع امرشا ود 2“

 نوم دم اد ةاضم ندم ديالي تادبعلاقر يعم 2
 0 بربر نع رفس اناا عسي باع انح بيو ]

 2 يرلللربسنا ازعيئرماعلا فار ساب عرضا زر جل اىإسا ظ
 ' اًءاَمواماط نب اًءاَصِإَسو رسايل نام قامبااْصْلاَق ا

 : تاج وع اجاملف بيور م[ًءاضوأر يعي اًءاصو رجيم
 ريال ةقدملا أَم نيم ربانعز انما اهات
 ١ :ان ءوتعاى و ىدحلاقةرستب ضفحايلاف مدا ا

 ارا يور هلا رماد مدع ال هااع :
 متابعي نامع اتي ببن ولااني)اق ٌدااَضْعْس م اعم اشو هرتنيرصفحا

 َ 59 ملعسا[جئلا دمع ع انجل يرزالزيسفا عجم :
 ١ أو برد ريعشلا م اعط نانو ديعسوبالاقماعاساًءاصسلا ا

 2 ةراذلا كوالا ف يرهزلالاقو_لواملاورحلا عسل اًعقرص تانّرتلاو
 ! ليان اما وب اين دل 1 ءراهلاؤ لزم

1 
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 0 اننعيوُبا

 ساَعاَصوارِمَنِماًعاَصلولملاو ركاوئالاهركرا العاص لاقوا

 روعاقرملا هرمنا ناكفرمنم عاصم هب يانلإ] عفريت

 ريكا هريغْضلارعطِخير عنان ادق ارعْساطعافر ةاانمد لاما

 ا 'وباكو اهنولبقت نزلا مّيطعبرمعُيرا نكون عطس ناكر اخ

 وفصل ءرظولا وف دص بادن يمونوارمويبرالا] م نول

 رهن اعف انيرجلاة شاب عع انْ اَددس ا ةلحربألاو
 ريعْسماَءاَصِطْملاَ فرص يرو نع ساصرا لووول اك

 ل | باتت لولو وبلا روض لماما
 7 لور عملنا وفور لضفو يل ٍبوحو لا ريا هتاميستج ظ

 ناللازع غسان أ انردكرم والسبل اعاطتمام تلا جسانااإع

 راسن“ ريل سر عيب اهتزاز عيللامانرخالاق قسوب دره هدلاربغأي رح

 0 ااصرها] وسر يدر ]مما اهلاةبباعي مساربعع

 هائلا دحو ريل تومان ملا اخرس 28

 ناس الوسم نا اتفرجل انْ ايا | هما اهبحو ٌممكسو هيلع

 200 الع الار مس .لكردأ جل هدابغإعهساّخضرك

 ال

بعادولازجت لذو خلاق دنع
 ١ لونابإ وزعم هسا] وك تبا

 2 للا خال ّ حئانما و ,دهيسل رحل ل كرم شابرماط] عال احر

 :بيبارسدوبنتبصو نبا املا ةييب نجاح ةعساولا



 ّ 7 اربع ُسالَصْسْأ) وسو ثا لاق متير انا هَوَح امتار ظ

 ١ امدح ميلف مب د وتس نإ هه دير] ا يزب يلح 1

 1 3 .رباعنعئرعأطع جماد 7 لاَقريلولاانربحا اا اق'سربا
 سدا 0 وملعَسااصرسال وسر لالما نا ملنأ
 يق ولالع ف تشيلي او نادر وخطاب

 ظ اي ناسا عريب مباقل اعاد يلكامانت
 2 لاثدوم طعاما موري زمامكرم ةرمعأو جااَررعاَم اخاامعمّردب
 انياب ده اكد سد اهيلارحا هي لاجلااو درب
 لاكش مساربعير يوم اناا اير ةيزعاسلا عب 23 يلب
 ع يلع ناسا وسرّنا تردو ايكو | لعْرما جا

 لاقرواعوبا ايلا لع ورمع نس لمان خان لجل
 متنالوسرمتلاقاونأ بارع يم مالا انيلاكل بان نيرعا املأ
 : األ ماهرم اف كحاب بهذا جرارات ايلوربمعا
 ا ريكس لاربع اًيَجروربلا ءازصم باهت عاف ضانإع
 لاك رداع ,لا بروس روان عيدين معربا سا
 ماوسرو أب نامل ل سالما اس يطع نوال
 21 ار عراق اذامعامسا| سؤ اوجلإة) دام مل
 0 0 امج ئرنرتا وشرب تاق انياب مساع  كيرشاوو نكتازميحان علام لاحأنياةلرابلايرحلا

 "ب

٠١ 

 ظ با



 ٌمْنْسايلاكمَدا انفع ه ريم وكر إعمال الفاعل *

 ْ تدلاق ةررره|بأث عمي نيل ابا لاف[ اسايلاك

 عبر قيسعملو ترم إم جس وف[ س ودلع اصلا
 تاكل عملاوا كيفاويز ورم ب ب ا.ُهُماهيراومول 0

 نر معيرم ا أ اريج وسر قردان ايلاف رحب

 لاكرةعازا ازكي اَْوْملاَسم ٌضِداسَو "طاطسمملو هزنم
 اذ ميرال هالو 4 را هالإسو هيلع مَساِلَو راض 2

 نقارن اور عسال اوف ب |: هقحاماشلا ا!هالو بلال

 نءاقر وزعم اشي راق رش نع اًمحيئوقلاد دارا

 0 70 اًكاكرباعن نعمت عابد بيورمع

 ١ راسل اهمرفاذاذ وكون! او نول ولوعبو نو درا نألو

 دور ىوقلاجاراارجناماو دورت ووزع رباك سانلا

 ندرك كابس االسم هيزاوعو رمز عصي ا
 نعوبارعبوأط باميلا بدو انيلاقاَحسأ ساَذَح
 ميركل اذ < حرا ازهال تقوإمو ميلي | يلا لام!

 . يايامول الدالو كزانلا ترف دك هالو رولر 7: املا |مالو

 نو ياكم مام 2 دانان نورت نبك نااع زمر

 1 0 نعد مناع 7 واصتالو



 ٠آرال«

 دو ويلءه العسال وس ناب هادبع عععيانر يك 4

 0 ومنا سمانشلا] هاو نطو دم سنام المع و

 34 ليل لسوميلعس الممل وسر ناو مسا دعلاق ب غر

 . ايلاف ددس ادمان إال -تيايرلل ينم( 5

 لوم تو لاذ سباع انزع بو اطزعب اب دنمدرةنعد : اح
 .. قزم انلا هالو ةبلكلاد درا الإ ولعالم
 نييلك ازا نمل نهي ملبل نما هالو لرانلل نة الو
 شوت دو د نادم ملاك ليرد نار ماهارغينم
 ظ تحيما] أد اهم نولي هلل ماحدا الو مما
 يلانفول 1 ارعرل ا سزعممرلام ةانظفح نيفسانئ ]اكن لع

 ُْت رالف شوال يسن دح زد لسو دلع الص

 سال نيس يبن عدلا ًايعسلاس تركب هنن انش
 لما وةك وذ لإ المإ لهي لوه امو داعش إد

 2 امر عيالك از عمم مانتلا
 لل اما ولا مس يس| مل يل اوس ميل السلا 5

 'ارلابل او هن 6 >6 ارب أوملا نود ناك لهم !

 هيلع ناربابعىسواطنءازعيس واليورو نع
 007 نيلازم الورك امانلالمالورمويلملا 8 خسر الهال تقو ظ

 0 .ناتزمسامار كرمي الو نهر مف نزف ربغ] هالو

: 
 0 ثا . خب



 اهنواهتمكيامان دجال امو نسون
 بعل مالا طن اح نمره ب

 هل هوإيسو ولع 2

 لنفي الوم اننالمالورتياللاو متي دلالمالا
 نلوم تاكا نيلمال هليل نملارمالو

 امومه ابهر دكذ نود نابرمن رداد ظ

 نما هع تارا مال فرع تاو بح[.
 2 الاد ب تابع دانزع مهاد يبع ايامي مسا

 ٌدِإصمَسْأ] وسونأ نم ايساياولامهرمعاوت :اناصللان ارم

 . اندوا 9 ناو انيبرطرعروج وهو نر هال داوم يلع

 فرم تاذزار فاتر اعوناعو طنا ةايلسارف
 50 كعلاامانرحإلاف فسومّنبهللايبع اني

 ىدبا طل حان سوميلعههإإضممإلَس متلو نار ميرا

 جورخ بج كلذ لاو لفة

 انلاكرذلا يي هرا 59 اقيطلعإم :وويلع سب ,الصولا

 هسا وسر نار عزب شارب ع داعش ادب ععزجارعيربشا

 ]وفات لزينب 0 44 جبرا سو ديلع شام

 ةفيلكلو زم ةالصلا

 0 دج فلس المل دازات سو ولع اصمم وسو َنأو

 7 هيت ابو يد ران لا



 . كر انرحلر امم نبدا ىو ميلعش ايفا ف #اب
 : َسلعحاَلاةءازوالا انيس ةلاويت سم داولالا 0

 - لوم عسااصولا تي !لومربابتا عسا ٠
 ,يداول ف للاتق فس ا [يلإو انال ةسويوحلا يداوم
 ' لسانبلاة ركبوا رع متتارجيرإ ا سانح انحوجُي ذرعا كولر يمل

 يلا عوار عوسادبعيردلا يرجو كب هنفع يوم انتل
 5 رار سونيا ينيكو صو يلا سو ويلءَةرراَص
 ناكيزا ١ جاللباخوتم لاس حانافو دراما از
 : ل او صوسو يطل اصر 0 لوسيرسرعيو رب 0

 طرا ةْرم ]عم وقيرلا يومي يداولا ناسا ارا ام
 ارزجا صاءودالاق باَبلَرم تارم تالْثَو وك لسع ب
 نيالا حاد ناونصْنا "اطعؤرخالاك عما

 ممميلعةسا[ضيلااسقلاك ولاَ ِحَِسو ملعب |[ ديبلا ٠
 ىنؤلمسال وبلال طاح اهي مرش هكموو اردملا

 طمعا اصلا تان 0 تدهور لال

 ل وس ذأ 0 برم نم

 كاققيلارغل ىزلا الانف هنعئرسو طددوهو هجولا جس وملع
 مداباو آو ار تابوا املا



 يمت الا هان اميز عت 2
 امومارهالادنع بلعلا تراب جيلاق ا

 لرحلا مةةيابعإ اقونهدبو 1 هده نادر اا ذات

 كافوَرملاَوَد تنزل الإ ناد كوارتوو او طسون اعرلا

 لطف وذرغوصو نإ تاون املا لسلبو هاما

 اهحَوَم نول دل د اينانلاب مشاعرماو بوت منكب

 ؛ال يدر كو تاما ايلاف تسون نع ارح 09
 اوي ا ٍ لاف مهرنالُهّ راف تا ار نمد عا 3

 افيو بطلاميويلا طا ناكسلاف ةشاوزع وسالاوترح
 نسور اربع نحره . وهو سو ملعب وسو

 يل جور ور خس اعنعويبارعملاقان نجلا دعزعلاءان انرخلا اك

 هماح ا جيلعرشا صون و ديما 58 تاك توملعسالم

اسم] اهأ نم :تيادتباب ف هوطينإ ءاطصممكنح
 ظ أيح

 مييارعولا 5 نعدباتنالنوبنع فواد الا عبدا
 ننعلالمالا 5 ليس ,و ميلعمس ااصهشيللو وسرد ِ

 يروم ان نيس ذل و هسادع لع ًاننع للا

 سارع حم نإ تعب ثيل هاربعْ ملاح سفيرا

 3 اياَوَموااَد أ هسايبعيرع بف عني ىو نال زعملسبا

 ةفيلللو ذر وسمع رش مار زعرمالاسوملع سا اص سالو سر ها

 لالا راو أ
 لسا يزور



 م وبوح

 ١ انجلالاك فسوب نيدناوبع اي الاسمر ها ثملاال امم تت أد

 ليام اًوسرس لاقل نرمي هادي عي انرعركام

 مقلم سوزي ءممارصسإل ولاَ ِباَيِلاَسوَحل
 ظ 'رجلرحا لذ اويل اوّيدر الواو ارسلا الو املاالو

 نماو بانل عاذسا فعلت عقلا سلب نيل
 ,ثارززالاو بوئرلا تار دوو ا نارفعر يسايسٍبانلا
 يزعيوانلاد ابرج سو ايلا رم سارنعاسحا جي 1

 ماسر! ازرع نازع هربت هارب عيترعنلا نتا لا

 ص

 فعلا درا ل اللا فر عما سوء مباع اصول اقدر ناك
 عسصوريلع هازل لزيمارا قاما اسلامنا درلإرم
 1 ميدرالاو باسل موطاسبلياس تابعا رحيق د وعول

 ويدلك اقو دهرا صا ٌباْرِدا حس اغتسل الو
 "لمعلا وراالر أجلاك و نارفعراو ند وبار ويبلتالو ع جئارمل
 بدلا 15 دّرولاود ,وسفال ا بت ولام اسمعو أّيط

 ردا ندع . ابرحت:يايي] نبين "ىانالرمرالا اقدار
 تداعب ررك ق رحال ادةبفير سانا لسانا
 نفداو]ةنائرح سر ارا سو ميزا رانا
 نب رالا9 هرالار زعبي ءاصاووق مآ درو ةرازاساو

 قوتسإج اكل بر هيلا ايب اقل غدرتولاورفعرلا هلا



 نعفلاك درمزرنطكد 3 رن لف هباعكحاو ومن ةاماابرع

 .ساعسوثيزابف هالو نع دزرمُن رواجلابل جررال هكسرمدتم

 2000 امترلف العيش هازماملو ةورااوافصلا

 ب د حاهرئاوطزع مِسلأل ابرقتملو جالس هود وبحاذع

 0 واو انصل نو كيبلاباودوطينادباصارم اوهفرعرم
 رحمي اكرنوامرلت 2000 سوار نم

 سيال تايزم مايد هلام |وهكرخارمأ

 لافي سابع ىرحإسومبلع شاليط نعرمتنأمل اقصا
 سارعي دانا اونا 2 4 ,هناايمالف فسو مانا
 0 يوري الوسيلصل كلامنا

 تونساو لا ر فراملذ يباع جا وحساب معو ةنيلم

 فقال انعب وبأ الاف نام لاس عاتق اهجماجب

 رع ]صو اج رار رهطلا صايم ميلطّسا يلا نائئامْز نا

 ةو تاو احا تال ميسلون ير يل 57
 بوبا ةيرر داحالاف برج لس ا دحرالالإ توصل

 اال رابط سر ميلعتم اما ملكربأ نعئبالف درع ِ

 تساماعجاسم نو وحرص معو نين نيل اود ,معااو ٠
 ب نزعل امانرخا 5 تس ها اهنج وللا

 برشا تيرا ملالبإ لو لع سال سسا) م دامجربا



 ان كس: زع سنك هةر و كيلا ولدا كيل 2
 0 ' رميا كاذاههعسإرم سارع يطعم عورامعنر عاملا عرفت 5 ظ ْ
 5 . تاني ردالل لب مالي ا سيملسا ااصيلاناكنيك 0
 00 يحتال انو مالا ع وبوحسوا نسبا ل ميتا نبلا 1

0 

 2 اور رهقلا ب انشاء كينج حرم 1
 ظ اًبلاَق [عسان ىو اسرحةبإرإ 0 وول ْ

10 [ 
 ظ صا اوحتاي كر 0 اللا هيرو |
 ماو ا رادع ؛اننلالعرب توتساّوح |
 وادب ,ملارموعُن يلقاها ا

 0 اصر ا لو عذيامابت لبيت انرنإسوميلء سال سئارخ لاف 2 0
 ء خي نابل اصور جر راجل ايزحال اذ أَعو١ انبرح "0 ْ مطلوب ت وتساب أ نم ' باس رعدورعت ونار عام ا
 رءاف خلاب توسان ان حاسوريلعمإ) لميلا| هال اكربعردارع |
 مساس رمارتزرلل ىزبتءانعلا ساخر ير نك هاعتوم ا انااا ورا ١

 ٠  5-9جو اياب إتساب توزشااذاف لع 0 0

 ااد جو يل اجا اخ ا 110



 . نفإ 5 تينا انلاذ هادف سو ملعمتي الصمت

 جاراغلاع عبان نعولف ايلا حب ,نلاوبا ءأ يل اسرح ”"

 عال بل قل مك ماعيلا جورذلاًارااذآرمع ظ

 2 3 زوتسا اأو درع امة عيل يد درجع هم 7 )

 بال نينو ملقا سدت وسو ير ارافل افثررحا رح

 يرو رانائدجلا يل اننيغ ا نجي د اولا داما نيل ١

 0 لاحرلااوركدف رابع نيارتع اك لاقرم اجنعنوكبانع
 ٍقاَءْمَك ووحمساملإ يلا :ةاكدنيعس و 4

 لشارع ام اذايامتسا ا
 ...يلالالهتبإرموهو أر لهاا مَو باهاإم جديا
 قر هدا ندر و رةيكيأ ناز اماسلاف نسم هسارع

 4 دولادجيخ اس ملعمسال مولع جيدين لعلنا

 الولع رع نورس ريل عالم سالو 0 انللمإو
 نطاماويباخانا ودكم ثدرؤو اجاوب يو كلمورملاعم
 لاففإسدميلعس اجلال الأ ذ نود رلاوامصلا سالو تزلاب

 اس الف كامن يدلل ىدو جا لمهن هاش
 صلات نعام متل ارانب ارو جسوم شاملا
 قوافل ديو تبل ره اياولها اوناك نأ داطق كافور ماك 3



 0 لا ظ

0 

 اا اراد اوعحر در نارج وَ ول 7 0 اودي

 57 مارسوا نمد ]هانم ببال افاوطاواًعانأم رمل
 00 لات ميلع سايز | ال هاقإتوربلع

  ميويعسإإ لارا“ رماح انعلات عطنا عرعر ايلا اببدح
 ركن رد دار وفا ورك ذو همارحا عشنا معا ءالع
 :راربزءا امن لع! كاما سو 0 نءازع
 ليزر بح هاما رَحَتك لورا سودا ام
 ةراورمٌص ميلك َنابحْيْمْلسِإ لاك لاي عايل اةْلمَلان'آرد
 ظ . اللاغإسو ىلع سا ]صولاو 1 : سو ميل ء دا ا صرلالع ونس مداعمت لا للان! تازعرمصالا

 نير نيسان د سويد : دح تالأل يرهلا ونا
 رمت ةعوب وار عبا #4 نادرا عامر

 . كيبلاب ل رم 2 / نة يرسل عيزهلاف [سووبلعس اميل
 َط ةارطتسا ف كوكو أرم ١تبناَف تالحاف, لم ام ةورلاوافصلا بو
 زال ةماغلنانرمادوناد مارك يالا 6 مديزاث 9 ف
 ٠ لكل نان وطاقم نإ ا اوئاولحم
 0 0 ناروطنر هسا | مورعيسإ] وواب رشها رح
 0 اللب ودو ا و قوسالو رالف



 مساويا يارا اقو جاو سسانلل ٌتياويرع

 عطرا اسال ببال اقورجاك ذنم لايلزنعو
 اسرح ارا وأي ناار عرسها عورلو جاريا هازل

 َتسافلان نعمك مرايا اس وبا تلا قران نع
 اكل صم |اوسو حمابحرجتسل اف امنع سر شد اعرع ب

 < كامبل ياسا دا سانا جاملالو لمسات
 رماه نانو بلال دلو كير معمم

 تنال وسواماق تلاق بال ندب كرانلاو اهمدخالاو تااقالك

 دام 3 3 2 ملاعب هو وميلعشإل م

 تاما آرشمالو لاو لصال / ناكني 0+

 لع نو بطلا كوم ال دا تاني نم مإرما

 وحط ااسرهْز حتئ ابحي كلفامككذ رت ناسا
 ايلزنتحرذجل املا هلعمنجر>م لاف تبلد تضفي :

 مال لتخاب جرحا ايوان از جيلا دعا معاقل
 كاف ياسايزحاركزلأافانماماننأ مافن .,

 متي لاف يدرطيح ميا وطار تدردو تفرقوا جانسز فر
 مل اهو مع انالكام اضل باب تداك نلف 1



 .ظرنيلاودسياهزعج ودايما اوضنسز ع طموحي 5 ا 7 تمس سل 2 جاوا لاو عبتلا بنا 5 0 آ ا

 ا هيبه يل هسا للنزول الما 201

 . نلابافوطتاسف املفُ ايان يزتالواسوربلع الهام ا
 ظ كم ناذ اتالم مس ميلعسار سامان 3

 نللإف كح وت اع كاةرألحاق نقدر واسوي 2 رم فاس

 ١ . قر حيسانلا ححسسمقبأل وَسردّتلاق حبيل ملل دتاحاولك تييلاب
 امص اقارارانك لذ تم ياما رمخلاب ْ !ِ ا 0

 نواس ربع دوس بن يباب مانع ]
 . لوسر عما درحتنكاتا اباَوش ان عرنرلا ب ةعرعي علة هربا ظ
 ا لهار او مر هبه إرم 34 الحماس يو ميلعُمتالصمسا ظ
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 ولالا ثلا اند تبا '؛

 2008 ج4 ناَنورباواجلاةربابعنبانعمييلتع |
 ةزذالا انعورترا اان اذا !نولوسواًرعجل ن لول صرالإو

 هباصاوإسو ميلا مئلاميفر عار ةرهلا كعيتسليسأو
 , مدل لذ اديرو يخاه هن ولعجحن أ مرماف جايا هسوعب ار وص

 َرسعاممَمَلا نييعاشرح لك حالي امببالوسرباول انت
 لاقوو يان راهب قداس يئس مس انيلاق
 كحجلاكل امعيسا سن دحبإ اب هرم اى و ميلعهسسإ| بلا لعمر ف

 ظ ناعما 4 موته عازب رحو جلا
 ناش هبال وسربنل افا هس و متلق ةيلالموللا حور وص وجر عع
 تيل تيل 5 2 ركل كماور مولا ولجبانلا
 ”مورجوباا زحل اقول ان لامار جرعاوجا الف ينم
 ما 0 علو بطلان عئبا

 نرحاو ضو عورورم جل ل وه ةيناكرانلاث ارت
 7 لاوس دويل ضل جس اقفربابع

 لاق عنوبا امتدح ثول بورلالاوعرل نلف حصتنا ىلاعنم ' ٠
 : رهأرأ ةزلسو الاخرة اص ثمل انوا ظ

 5 بسسس طع لع كاذيَو 07 انصتكي انسانا راق ظ
 ذامصولطم يعطل 1-5 اجيدعلاتق ٠

 200 ا



 ا بلا ئأ لاناوم رحم اواح 1 انا هارطارق وللا ظ
 ل يليها مقاما. 2 0 ,

 1 "جيا كيبقوةحتاهلع شرب ؟اولافمعم اهدرتدرجؤلا اولجبحأو جيب
 1 وايام نأ ىرهلاٌنسؤالولف مامات اذ
 1 .ثيم ارسل هنادبعوالأق اواعتت واخ ئرما علم وح غليوحما ارحم جال
 1 03 دروعالا جنب ماعاد نسر مسن اننزدخامالا

 ا يناس اصور سلا اربعسرعةرئنورزع
 + ف وو مزرعا يا الا 0

 2 بل قم رداحاناق يشار ح داس

 0 اطل

 تا عاعاست لاك نار نس علا 6 مدا ةرعبدام الولع

 5 1 اللا دول هزم
 نيزك ماك وبالاقومأ أر ارجلاوماوإ ا منازل ذر ورتستا
 ١ تامه از غم رع ناري شعل منيو ئوبلان اخ

 . ”سلامولا عاوتاقراضنالاو نور جامل مافث جر هسرعاسولا
 طا مسال وسلا 0 : دب دولأ بجو سومبلع

٠ 0 



 اانا تيلي م داع جرماسأس
 راع يحمل الون اف يرق اكو باَيلاانسلو اسلاانبنا و

 اضف ايجي سانا نما نغرل اذاف ]هنا ةيوولا يشع ام
 اميره ور عمال انامأ ىرهلا العوام مروع ةورلاو اهصلابوكيبلاب

 مد ذاَعبست شرا اوال ايصفركم ديره زمر

 َسانافجلاو سماع نياساوعشُئر ف ةانلاةراصماللا
 . اا ورشا 7 0 يب حسو كجبازك أر

 م دررسم انجلو انا ٍ ٠ اب 5 د

 قديوطيرإيمو ميلءسأ) جولات ميتا نوف هيريرا
 2 انحسار تبان أكو مدي حد[

 مسبالوسر ناك اورتن رعب اننا يثاب كيرعلاةرزنلكا ]
 كلاما جسام جركوا ايلعلا هلأ ان ينإسو هطشسازم 1

 هتلابسعت عاب رشا نر نانو ارحم يام 2
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١ 07 

 . بعص وع

 7 هاا < 7

 : 1 ىا ايزل + 2 41 نه اه لك
 0 3 أع 7249

 ديصلا سس از ةددعقا نبأ 1 1 2١ ب # 7 . 7 1 0 1
ٍ 

 ١ ولا يال 0 : ا م.م ١ ١
 4 / 7 1 و منع ؟ماسهلاةرلءالعا ركزت نا. ا

 ١ 8 ١

/ 
 و ١ ى' 16 :

 7 ١ 59 _ 1 ١

 557 اسوة مبع اسال وس نارسازع اي اع
 ةرضوملا فيتا عوالاوؤتسلا عيشلام جرخو اطسلايلاايعلا
 لول وفرع صرخ وبري نحس تابعو تالاف باك
 كعيتل تاكزارااموركد دال وبر هتنبو وسبا اة رسضيزا
 نعيم ”سساس الا تل بعو ىريملل انزحدرشسرعوا
 ' كماج طلسو ميلغشن|لمولانآ مساع ع يباع ةورعزرماشم
 ةماساوا ايلا وع 00 0 امتالعارم اهلخرو
 ءلسو ميلعسارم ةَوَرج مانيب اك
 لاقرجا احر رمزا ماعإَد د
 00 'نهوُنأاَس

 2 لس 0 اعل ةيبةورعناكو

 : أ 0
 زم راس هيلع[ ديا الدو ةوركرع
 ظ ايلا ومان ملزما اسرق ناكر انكتب ارا ةورع
 7 دااماعْإَسو ميلعش ملاك جيب ازعم نهانا تهد
 ظ وذل امر امكرن]خيبأ ام كار أمها اهتنلخي ُهوَرعاد وار
 - لفوا فاو هاباصت ب انناعموم ارلوأ ر اربعون اق
 . يس وعراماتو اوتو اا اذا ام ّبرلا امج او



 . قيل مكاو نيلاعلاو نشاطلل نبا ارعطزاطحسا ومر انرمعو
 لاقرباعوبا ايلاف ر حس اًهبعبهرجيحراا باوتلاتاكئاراوعرلا
 لاكاربيرب منجا اكر ايد سور ع ل رحاأ اذ يجي اىرمحا

 لانكا نالت اع سو يلعن يع ره ذ وللا ربا
 تيت الادلار رد كيفر ل عكرازإإ |عجا سو باليل ارعلا

 امسي اربع ابرح ميلعقسِعراَن إف الاقك# ءايسلالا اع

 ردا كييأٍن زي ناربعنامهابعن رلاسيزع باه اغا زع

 ُ يلا جدز حْساعع عر حرس مدل اع

 ا و هر ىرنرملا اهل لاقإ توري ءْيإَم

 مرايه [وسلرب يذق مهربارعا وذ ع

2 0 
 يي تدلل 0 اسبرح هربا

 تيارا زل زعإسو ميداس المينا كااستلاف مسارح
 .متقلاوهت مف لو وقنالاق تباذ ةواخرنما ماو اكمام

 | و3/4 و وأشيرمأوا اهرثلك' ولا ذل ديل مقر 3 .!يناشامف د

 20 ائاخاك ةيلمافلبيزمع تركت ور الوأوا دام

 لم« سابع اكدختمرالام ب وعلا اءتيباؤ رزان

 ل ادعي 9 لير نان



 0 وتبتل| م ثيل نقارنكإ لوف ةجارمحلو ل [سو ولع 0
 ؤاالاقو هلم ناجم هاب تمقتساانسِرفناكَمعاَرمَسا
 وك 0 مْينإَح جاكم -- :تبلاب ترا "ةل واج رهع سس حيلءوف ناالول ٌهياَعاب اهلا 2 ميلا يلبي واعز ع ةورعرع نامل ريزيايل اقر اجرئبرج أس لاق رااح نايس ح نحاناوعإ اًرلَحْانِس انوي وع

 لمع ميسو لري 4 7 رهرعرمرلا نباح
 ٌويساكَءرإ حرصرما إسأت 0 داقهأنو

 8 قرر ريا لَن اكمل رانساورح ظ طرا لاقد ْ 0 ارسل رجلا ةلنالا
 مره مرر كرها اسار] وقد م بنانا هوعوا
 دال دو نال رو ا - راداهيرحمرلا اةززبلا
 01 يل بلا ماا يا نأمت
  نعرر هم ادبعبزيرجأسسلاف لامير عانت جن وإعتال
 ملص ماوس لاقل نيابعربارعس د اطزعيم احيرعر وضم
 داو دلوشر طالوت مرحله أولم عويس وميلع
 رود ٌترون :بمساياهفرعزمالا طول طزنلدالو قبضرخس

76 

 هال وستر يللا اق اع دياز عواهتورعوساَساعباا 17
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 نامل ةضاحاونس مارسنيسان راو ايار ثبو اهعيبو 8
 ةانلعجى :تلاءارلاريسلاو هللا برع نو دصو اةزيكنالا ١

 نفور لعدة هجرت ربزمو دابلاو ميلا وسيم

 كردالاَك حصا اشرح 0

 نار زو ركب ني ريل عرعب هنن انعدويرعطو نب
 ل1 اك لن اهتالوسرلاف مأوبر نيوماَسا
 كاطروه بلاطابا تروي ويد ٠> جابي رئلعع كرت

 اطل تعراكم 1 ال نيرو ررووح حير أو

 نيالا اك 2 را
 اورام اوساارلانإلعو هلو نول! ناو اكو' باهت

 تلون
 0 ” ا

 ص لعيب هيب الو لاقل اف

 كريلامهخررللا العا, وهات ثرح حاكما اسْرااتغ

 "قارغزاس فارع ىرهرلاندحلا ف ئعازم الاانا 2 انيلاق
 ناره هورعل م وبدعلا مانو ميلعسار سول اةلاك هرنرش

 بصحلا كاز, عدرفكلا عاريات ثحْو اوني عرف ذ ان 1

 ىو أبطل ربعوو ماس ع ينلاغ اكو اًنسرفناظد» |



 210 اراسوؤح مواباكو موكا نابل 0

 ىالاقو باهت ربحا عار فال ن عكا حو ليقع علقت.
 هسا وم اوشا بطلا ههابرعوبالاف بطال بدمع
 ناؤنتجاو اًسارأبلا ل مراعحا برهرتال او ذاولحورع

 ملا هال وح بماي نوركتب ميل هلو مانصالأ نس
 ظ الخل لاذ نيزلقلاو قد داريا ماقلت اليا

 م امه دبل اقام تاوساقلتلع هينا
 ظ هلي يعسر يك تراأرعب داون سالتها

 ١ ا 3 دوو : 16 و انعم شوارع ٠

 نع ل نزع حالا ظ
 ال هليل نادم ازور لفلم ْ اضمر ضوه فا[ روئماع نوموصن ظ

 داريا مح لري لبن انتو سبل سوت 0
 نعوبتعوانب : شارع عمدا هرع حا خس جامعا املا هيلا

 0 دعو مثلا دبع داو مساربعوب الاف. جوحامو وجاب جدر ظ 1 ظ دعا نمل تارا بلع سال ولان غيير دخلا عسي ظ
 ا : هالوِعْسع حادَعلاف وهدان عي | عوّنابا يبان رِعساباوسا 1 ١



 رخيمكلا هوس تايئنكالوالا و ٌتيِلاكالودع املامؤم
 ضاوااْنَسساملاَث اهل يلا لاا ولاد سانبع
 نيسان اقص ميقاأَس نحو هسا ثجلاق لباك اع برحالا

 لافضل ايلا ا هال اعاهنع
 ءاضيبالواردصامم عداال نا ثمر انفرع حامل انستا

 تراراهيدتفانارلل امه اًةالعي نجلا مرا قو ركوفالا] ظ

 صان يجاو ضيم لعن اللب مشاعل اةربعللا رم
 ل 1 لاي 2 ويلاترلد 00 ظ

 هلم نبع 4 :اءدلط ياباشا

 لافقمابقف دوال ركام جون نعيم تاع عصرا ازع
 لاس إل عشإ مولات ماب واال ولو ل 2 اريل لعل ار
 اننرحاشتبلااونيإ ةريصتو تيبا فالنإ تالاف
 لخداع سرع باه نيا رع يللا انيمي مت

 رشا |نمالالب تيك لواَتْكا وتلا مي لاف تي 0 منْ ١ هه زي عولالبو دن نب ةماسا وو يو ميلعس اسس |وسو 2
1 
- 



 ظ ينال زسدوفلاز انس عبرا لدي شال تأسف

 لاق هتلائبعاش لاق يشر لمح! تح مملاإو ءالَصلا تفأب

 6 مصلح اذاناتدنا يقنع انرعوت تعرب ىنومانبخا

 نب نول حبب نما“ 0 يوما

 ا ل0 06-00 | و 0

  كشيرتعالاة داي اس 0 7 3 ااه اقم
 نوع نعل مآ ا ا

 نو اا لإ المدرب *»
 تالارعا اقرب ىلا
 ميلؤربارص 15 ظ ا 3 رءابع ربل بوبا اياك
 رت در>ا ذاهبون ف هللا و "و تبا ةناياطق لإن
 ”ةليغب لاقفمالزالامهمدب يلع مساو هربا وروص اوي او
 مر امشتسولامسااولَعف شا امسارولاو يسود يلعسارصمسا

 00 ! اسيل ميمو مس وبدر كيان طفإمت :

 05 نعيوبارعينرئرإو وه داَحانيلا 5 برحترب اساس حملا ود

0000 1 



 دسااكالتا با معأقنالا الامكان دلاوايمنإ عاين ٌهحنيملو نيلرلآس 9 وشيناوجيالتلاط اونسال اوامر ناَسو هلشال منا ران بيحس دقوبس سمان
 لكَج نار عسادج دحلنالنل مو ىولحام وأ رام ا
 لوسابلاو مببازعولا عبادي نين عضولزعيفو ب اضرحا اريح
 لوادوسالانلرلتسااذاَةْلسمَ ض عنج ور طشالسسا
 فيحوربلا و ايام انأب ' هن ازتالمسكم وليا

 2 ا درع ش معو
 اما بم عنا يما وعتاد امدح
 لص هما وسي تار دس | ةالو ورش نيلرالرج اهرهلتسات 3
 ناكافال|ةركراارسو رع اناكا عيدان ناو رمل إو 50
 9 تروا - هج أبر !ارمالتسأ تاميالمايارؤاق#



 ههارببع اع باهت لبعد فرحالاف بهوُرااْسْلدرِإ يع و

 يلع لاتحب تملا اناا امرا سبش 15

 بايد عي ةنااخارارعودتتا ادلاهبانر حرك رلانيسورعب
 ٍفربحإلاق حرج اان جلوي ندخل او نيناولاريكرلاال تسمم
 خوي ادو نيبو دو ٌلاَقمَناٍاْعَسل فارع اس درع

 ءازانغرانكرل 0 ارباب ءااف ناك 200
 انيس هيرلل نانادو ابويا رئيسا

 / دولاب نستلم هال

 0 - اوم لما
 لساني راننلاة لوا الهلا نتن
 هاوس تارا طابلافديبارع

 ندا حان هاف ا سوريطسإض ظ
 هالو ناهي جاما عم جلا لاعبه ةياع 0
 لججإلاق تعز و َّى :تفاسار 1 58 1 ميلعزم اص مكيارآ ا

 رعاة وملح ويلي ساروُس دبا ايت تيار يردر سخي الامم ١ ظ

 نارا ايلزم بانر لعجيإ بانك ثرجو يرئرتلا يسوم من فل 2 1
 كلانا بقولانعاناك قنا دعاس هيلعؤااذإ ل ١ ظ

 - قالك يول داع تيب ياسو يلع سا صيفا اكرام رارعويحغرع ُ ا

 ُ 0 ا ا ُ



 ىلا ئاطلاةىبابعربا زعزع ارش راحل متلاربي لاح
 ةعازرلو هج سوبا اثبارأر !اًياالكرس هيلع لاباس ميلعسا
 ةكيوقاو تيب فالس :.بمايانإ رانج عن اهلرنيهربا
 عصا اير انما جضمرتازمنمتيل سيدالف
 لاك هذرحل ترك دلافر حلا يبعرسر جر عر مور الاف صوتا
 سويط عساكر نبحو ١ كلدأنا اعز يحاَ
 عمت م هلي دوو ويختم مثاط اضم
 ' راضنالاو نيرج 1 و هب اب يلو اهب 2
 نالفو نالف رسل 6 اهافاعر 1 ف ولعن
 ممولاَل ' 0 اه 3 5 8 أملك رعد

 لوسي ن فاز كيف عري سوم انيلاك نشا

 را دافعا انبئوطب مؤسس دج 8 مح اهو فاوطاخالث
 0 وأيرعمسار عز نمارس نفاد نالا تيم
 لوي ةاللا تذل ارا سوو م ارصّربلانإرعزبا

 اصلان ذاطاذإ] .لارايوتزاماو وسر هنو طا 07 ناو

 ١ فاوطلا اسلامنا عدلا ذا لمعت رحال اف وج ١

 نالاقماعول انو ورعد لاو اةولامرا جمالا وأ وط باو راو

 لاول موا اباجصارجل نلولارلا عياَسو ميلعساصئ اسف اطبقو ١

1 1 

1 1 

1 

 ابرج ١ هيك عملا ةلادلاعسف



 : هيلو

 شداربتس نشل 110 ظ

 - للاطلاع تاك باكاس هنو خال ا فاي 5

 قلنا هال اق اا عاللاكرل ارم 0 وطن دتياعتاك
 2000 ريو تلا كرم كرمال ادلاح - نئطملإلاب تار عر عتاو لعيؤلطا لا بمولود
 لفامباج ا : وجُف درو اجوفوربمس ري جو انا ءاياا
 ادروماَعوداهّلعَل ذيع 7 باتو أنام 2 2 ىف

 ريرلاةور علف نوع جااربع و الامان

 للا / طر يسوم ا لاق كيبْإَسو

100 8 0 

| 
 ا

7 

0 

 7 36 2 7 الو 0



 اميلع رمال رجا ندب منع سار قيرصلا بابا نأ مريح[
 ظ دوم قردلا عون عادوا انفو لعل سسالوو
 فدل نايرعتيبلاب ىوطبالولرتسم اعلارج جال نإ بانلاو
 45 وأ هالصلا امان ىوطيرم# اطعلاتو ناوطلاو قواذا
 ٌريجرازع هوكي د نووي لو علم تبدل عرب إس اُ 0

 معو لايسو حيل الصوأ ط1 فان نمار ظ

 .ةرعرفسانيلاة يعم
 3 21 اس قولت ل 5 ةءلمالعأ

 نيل ْءلصُعاحَستبلاِ .ءاطقإت اجيت
 لور كاسي وأم 3 هاي وزد ش
 ىلإ هي يدا اعدت دعيراج اسبو لا متل ١
 يح نطير ربل يديملم تاذؤولا :أمصلا مي . ا

 يل مضل ف رئا عر سار بعرغ تب ها 07 )ات دالك ا اع راب ١ حدو ةقرعيلا ١
 سومْللا نيرلو ةورالو اصل نأعسو ىاطف لسور لعس اص
 ايعراخزاوطلا ول نعم بايع نم عيئاهمفاول



 تو واع 017 اذن ازرع ور يمل
 تلاوولس مار عسر رورو جلا دبع درعا اءاببحيإا
 انْيلاَقٍس درج رحَو سود يع سلسال وسي نيك وش
 5 رأس سمار عفورعرعماشهزع قاع! أ تيقن اورموبا

 وهواة ايسوربلعسالص سأل هس نا سو ولع ساَْولا جفد
 عاج اراو تب تال را ضاللو جيوردلل ذاراو مل
 ظ يلع ولف رجلا ءالصّتميا 00 مناص وسرازا ف

 نم 26 اييندرحو

 ف تلاؤاطوسوديل اإل 7 اكوا ةراشدو
 لحوز عساكم ْ مالدي اماما »

 وللا تاب نسمح ةرو< اهتالدت حاراكتل
 2م أ 1 : 0 انااا ابام

 هلام عم كللاعر حىرلط وزب مارا سوح دو
 داط إن رأ حساع اهرع ةدرعرعالعع برع ع رو

 ءواصب اواقرنم امال اور رجلا
 9 هوما زامل اهيئدرانلاةعاتسلا تاداذ عاودت
 يفكك اديه دانرع ويقع يومان ضو اةيزلا داو مرا
 لادم نبل يلا ولعل 9 ميلا هيلا مساك



 0 يجيب عاملا ل ا ثحاهيزورغ
 نعد ف وطبربرلا نار دع سارا عندو نم زمر علا دنع ءوَح
 نضر يرن اوب سان بعْتاروزبزعلا داع لوريل ايدول

 اهني دلت ديسك انامتترحزشاعت) اك رمعل اكل
 نطساولا يا كح ابان ف وطن ضرما تاناّضالمالا
 لصالون ساب ازعهنيلع ءارذلل لاير ع شلال

 ميلان نار لعق امل يسيل و قو تيلي اطإسو ميلع هت
 ”اسانب ركام نإ راسن مسار بعا نحرك و هوي
 سمار عولسولا نينانيك نر عوبرلانبإ ورع ج]دؤبنءزجلا
 نم قولا تشاو اإسو هيلع الممل وسير لأ نول
 4 لإ سو ريع اصب ونروَيرطف ل ار تان انلاارو
 جايلتباقس هاش تاير وطسم باور وطلإن |زفيومو نرلا بنج

 دانز عسا عامملاف ةضوانيلاق : وسال او ٌق مسا نلع 1 2
 عسا اصسأ] وسر ونعود باطلا مسالا جاتا عزازع
 لاكُو اومسأ احمل نزاع تنس زماني لول يني الشد
 ميلكس الصمم وسدد ن ار ابع نانو رأعرعا دلال اجرعرلا> اس"

 لورد افلم الا تهذا] ضف ايزسايحلا)نيوستساف ةباقسلإ الا يسو

 مناسالوشوبل افؤتس الاقو امر ميزم با شايمو لعسالعسا
 نوابو نوه رهزمز قامو شمئرتف قال ل

72 

 ياام

 عل



 دفحمم
56 0 

1 
 ل 1

 ظ 1 ا 20“ 0 راق 1 ا 3

 ا 2 . 5 ,ٍ ! ب 7

 . 0 7 4 < 3 000 ا

 للعم ءاوحنلزملا وطنا يع اقاوم اهل
 ظ 5 نر رنأجام تابمضاغااراّساو مقباعوتن نفاع
 أر ,دوازاكلإ انَسالاكي ,مزلانعردوتانرخلالةمتانبعانرحا
 درجلزنف لبان جاتو يعش سدتالوسا> ترج

 :اومكج ايم بهذي تسسططن اجر زمر ايد ما غد ىردص جرف .:.» /

 لرجل قاقزلانإل ختفورب زحل نسبا .سر دمي ايعداف 0 0
 لاق ةا.نراوعريعاتت لرامز لاك خااسدلا[ هن اخ

 ::رقس]|ةحسرجرنارعبأنأإ جعشلا نعيصأ ءزعد رار 7 با ْ ما ظ

 250 يا بك ناهطاتوم سالو ا 1 ماس |
 / ْن 0ريال ونناكام ات هام م
 ب وطرب هرج 2 .ء ظ 26 د

 ظ 1 الا
 . نوعا نمل نا ديلععر اا وجسم لوالا رجا هك 7
 شا اجرهلا موي ال[ وواارمر معردايصفلاو شمل ا 0

 ام
 مارسيلو هانم تابعسيلاطس 0
 0 د 7 نر نرادلائاوط تانملو ا الاوز مو ا

 ١ م 7 0 0, , 0 رز بفت امنا ٠ ظ 0 1 ٍْ 07 2 ل هبضتان تربت ظ 1 اج ا ل وسو طعلا

 3 هرسحا اىسلاج#
 ص ب 0 7 5 ٍ 03 3 4 7 7 ١ 2 ديس اوبس وسلا

 م . 1 5 4 6 0 يج 7 ا رك 7 2

 0 ا 90 را 00-0 000 2 /

 كف تحف






